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Blij!  

De kinderen zijn nog steeds erg blij dat we weer begonnen zijn! 
Zoals u ziet heeft groep 5 dat inzichtelijk gemaakt op de 
middenbouwgang. 
Ze gaan ervoor!  
 

 

Inspectiebezoek  

In maart is het inspectiebezoek afgezegd vanwege de coronacrisis. 
Dit bezoek is verplaatst naar komende maandag. 
Twee inspecteurs komen dan de school extra nauwgezet bekijken, 
want de school heeft aangegeven hoger te willen reiken dan de 
standaard toegekende waardering ‘voldoende’. Wij gaan voor de 
waardering ‘goed’! 
Maandag zijn er gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten, IB 
en directie. Na het bestuursbezoek van begin oktober zal helder 
worden of we inderdaad het predicaat ‘goed’ mogen voeren. 
  

 
 
 
 
 

Namen en adressen  

Via SchoolWapps heeft u recent de aanvullende lijst op de 
schoolgids gekregen, met daarin de namen en adressen van de 
mensen en instanties, met wie en welke wij samenwerken. 
U vindt daar bijvoorbeeld e-mailadressen van de leerkrachten en de 
klassenouders, de schoolarts  en de klachtencommissie. 
 

 

Taal- en rekencoördinatoren  

Nu Wim Donker en Michelle Heijnemans in de afstudeerfase terecht 
zijn gekomen van hun studie, zijn zij op school respectievelijk als 
reken- en taalcoördinator aan de slag gegaan. Zo kunnen zij bij 
dragen aan de verdere optimalisering van ons reken- en 
taalonderwijs.  
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Verkeersweek  

Afgelopen maandag en dinsdag mochten weer veel kinderen een 
sticker in ontvangst nemen, omdat ze op de fiets of lopend naar 
school kwamen of omdat hun ouders op de  juiste plek parkeerden.  
 
Er is een opmerking van onze overburen die we ter harte moeten 
nemen. Zij maken zich zorgen over de fietsen die wij parkeren op 
hun tegenovergelegen stoep en het leunen van ouders op hun 
auto’s. Wilt u daar om denken? 
  

Vacature  

We zijn op zoek naar een nieuwe collega.  
Recent hebben we via onze websites en Facebook een advertentie 
gedeeld om deze te vinden. Daarop hebben we een klein aantal 
reacties gekregen. We hopen dat hieruit een geschikte kandidaat 
naar voren komt.  
Mocht u nog een geïnteresseerde weten, wijs hem of haar op onze 
advertentie!  
 

 

Studiebijeenkomst Mark Mieras  

Vanuit ons gedragsproject ‘IJzer smeed je als het koud is’ is er vorige 
week woensdag in de Goede Herderkerk een bijeenkomst 
georganiseerd. 
Er was een zeer interessante lezing van de wetenschapsjournalist 
Mark Mieras. Diverse collega’s zijn daar samen met andere 
leerkrachten uit de wijk, naartoe geweest. Mieras gaf ons het inzicht 
dat elk brein anders is. Dat komt doordat we niet alleen in aanleg 
verschillen, maar vooral ook omdat ons brein mede door onze 
ervaringen wordt gevormd. 
 
Het project ‘IJzer...’, dat nu zijn derde jaar in gaat en wordt 
gefinancierd door PPO Rotterdam, biedt ons dit jaar een aantal 
(intervisie) bijeenkomsten op schoolniveau en wijkbrede 
bijeenkomsten. Bovendien begeleidt het project onze 
gedragsdeskundigen. 
Tijdens de afwezigheid van onze gedragsdeskundige juf Wendy 
Driesprong (vanwege zwangerschapsverlof) neemt Jonatan 
Bruggeman haar taken waar. 
 

 

Informatieavond  

Hoewel we vanwege de Corona maatregelen besloten hadden om 
onze informatie over het werken in de groepen alleen schriftelijk te 
delen, zijn we van mening veranderd. Na een tip van een ouder 
hebben we de mogelijkheden nader onderzocht en hebben in de 
zaal van de Fonteinkerk een mogelijkheid gevonden om de avond 
toch ‘corona-proof’ te organiseren. 
Op dinsdag 6 oktober zullen de groepen 3, 4 en 5 daar hun 
informatieavond verzorgen. Op 13 oktober zijn de groepen 1/2, 6 en 
7  aan de beurt. De parallelle jaargroepen geven samen een 
presentatie. 
 
Groep 8 prikt nog een datum in de kerkagenda om de 
informatieavond en de voorlichting voor het VO te combineren. 
Voor de voorlichting VO worden, afhankelijke van de maximale 
groepsgrootte, ook de ouders van groep 7 uitgenodigd. 
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Afwezigen  

Vandaag zijn er, naast de twee re-integrerende leerkrachten en een 
leerkracht met zwangerschapsverlof, nog steeds twee collega’s in 
quarantaine vanwege koorts bij mede gezinsleden.  
 
Daarnaast is Anita Perdok al de hele week ziek thuis. Zij is 
vanochtend positief getest. Overleg met de GGD leverde op dat zij 
gelukkig niet op school is geweest in de periode dat zij besmettelijk 
was. We hoeven dan ook geen extra acties te ondernemen. In school 
houden alle volwassenen zich overigens sowieso aan de 
anderhalvemeter-regel.  
Bij juf Fiona bleek in de loop van de ochtend, dat zij lichte verhoging 
had. We hebben juf Fiona vanmiddag vervangen door juf Ineke. Juf 
Fiona laat zich nu zo snel mogelijk testen en blijft tot de uitslag thuis.  
 
Dat maakt zeven afwezige collega’s. We vragen u daarom rekening 
te houden met de mogelijkheid dat we op een moment in de nabije 
toekomst geen oplossingen meer kunnen bedenken en misschien 
vragen uw kind thuis te houden. We hopen dan op begrip.  
Voor ouders van kinderen die in de zorg werken, proberen we mee 
te denken over een goede oplossing. Misschien kunnen bijvoorbeeld 
ouders van klasgenootjes hierin een rol spelen of zijn er nog meer 
alternatieven denkbaar.  
We hopen in elk geval niet pas op de dag zelf te hoeven aangeven 
dat het niet lukt de groepen te bemensen. 
 

 

Lego  

Een ouderpaar uit groep 8 van vorig jaar heeft hun waardering 
uitgesproken voor de inzet van de school voor hun kinderen, van wie 
de laatste vorig jaar van school ging.  
Zij wilden dit uitdrukken in een presentje. We hebben, in 
samenspraak met de leerlingenraad, Lego gekocht voor in elke 
groep. 
We zijn uiteraard blij met deze gift en weten zeker dat er veel plezier 
beleefd zal worden aan dit leerzame materiaal.  

 
  

KOELKASTLIJSTJE 
30 sept. 
30 sept. 
6 okt. 
9 okt. 
13 okt. 
19 t/m 26 okt. 
3 nov. 

Start Kinderboekenweek 
Uitstapje groep 7 
Informatieavond groep 3, 4 en 5 
Nieuwsbrief oktober 
Informatieavond groep 1/2 , 6 en 7 
Herfstvakantie 
Creamiddag 

 
 


