
 

Nieuwsbrief 
Oktober 2022 
 

Datum Activiteit 
3 oktober Maandopening 

3 t/m 7 oktober Start Project Kinderboekenweek  

5 oktober Studiedag alle groepen vrij van school 

10 oktober Slagwerkworkshop gr 3-4 en 7-8: 12.00-13.45 uur 

13 oktober Edu het eendje groep 1-2: 11.30-12.15 uur 

 Studiemiddag alle kinderen vanaf 12.30 uur vrij 

17 oktober Voorschool verjaardag juf Adrie  

18 oktober Ouderavond Wonderlijk gemaakt 19.15 uur- ong 21.00 uur 

20 oktober GGD screening 5-6 jarigen 

24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

31 oktober Start Nationale klimaatweek 

2 november Dankdagviering 

9 november Nationaal schoolontbijt (voor)school  
 

 

Bijbelverhalen  
 

We gaan binnenkort starten met een nieuwe methode voor de Bijbelverhalen, Kind op Maan-
dag.  
 

 Personeel 
 
Op school zijn 2 juffen zwanger en zullen dus ook een gedeelte van dit schooljaar met verlof 
zijn. Juf Miranda gaat na de herfstvakantie met verlof en juf Annelein vanaf 12 december. 
Uiteraard onder het voorbehoud dat hun conditie dit toelaat.  
 
Voor juf Annelein hebben we vervanging gevonden. Juf Talitha Kelfkens gaat op donderdag 
en vrijdag voor de groep. Helaas zal zij er niet alle vrijdagen zijn. Een enkele keer niet. Die 
keren zal meester Van Leerdam invallen. Maar ook een keer thuiswerk is niet uit te sluiten. 
Op maandag tot en met woensdag werkt juf Annemarie met groep 7-8. 
 
Voor juf Miranda is nog geen vervanging gevonden. Op de laatste oproep zijn geen kandi-
daten gekomen. Daarom zullen we intern moeten schuiven met taken. Juf Benja gaat op 
woensdag t/m vrijdag voor groep 1-2. Juf Sandra op maandag en dinsdag. De lessen van 



juf Benja op woensdag voor groep 3-4 worden dan overgenomen door juf Marian. Een deel 
van de taken van juf Sandra op maandag en dinsdag worden overgenomen door Frandirka. 
Frandirka heeft op een andere school al een tijdje ervaring opgedaan in dit werk. En nu gaat 
zij bij ons ook een aantal taken doen. Bijvoorbeeld de begeleiding bij ‘Bouw’ (leespro-
gramma) en ondersteuning van leerkrachten in het kader van werkdrukvermindering (bijv. 
nakijkwerk).  
We wensen de zwangere juffen alvast een fijn verlof toe en alle andere betrokkenen succes 
bij hun gewijzigde taken! 
 

Ouderavond 18 oktober 
 
Dit schooljaar gaan wij gebruik maken van de methode ‘Wonderlijk Gemaakt’. Deze me-
thode bevat lessen voor groep 1 t/m 8 over seksuele opvoeding en relaties vanuit een chris-
telijke levensvisie.  
Omdat seksuele opvoeding in eerste plaats een taak is van ouders, lijkt het ons goed om u 
nader te informeren over wat de methode inhoudt en hoe wij met de verschillende onder-
werpen omgaan.  
We zullen u ook informeren wanneer we de lessen geven en over de onderwerpen, zodat u 
eventueel thuis daarop in kunt haken. 
We hebben mevr. Pouwels van Driestar-educatief (de uitgever) gevraagd over de methode 
te komen vertellen op een ouderavond.  
 
Om deze lessen goed te doen slagen is de driehoek kind-ouder-school namelijk van groot 
belang. We verwachten daarom van elk gezin minimaal één ouder. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om op 18 oktober aanwezig te zijn. Inloop vanaf 19.15 uur, 
start om 19.30 uur. We verwachten rond 21.00 uur de avond te sluiten. 
 

Voorschool 
 

Op de voorschool werken we met het thema: Muziek 
 
Over twee weken gaan we werken over het thema: Herfst 
 
 

We heten Julius van den Bogerd en Ise van Aalst van harte welkom op onze voorschool 
en hopen dat ze heel veel plezier bij ons zullen beleven. 
 
Juf Adrie gaat met ingang van deze week weer langzaamaan beginnen met werken op 
therapeutische basis.  
 
We hopen op maandag 17 oktober de verjaardag van juf Adrie met de groep te vieren.  
 

Mogelijkheid aanpassen eerder gegeven mening 

 
Ouders hebben hun privacy voorkeuren opgegeven bij de administratie voor o.a. publicatie 
van foto’s. Deze toestemming blijft geldig, totdat uw kind de school verlaat.  
 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.  
 
Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Dit doet u via 
het ouderportaal van ParnasSys.  
 



Kinderboekenweek / spaaractie 

 

Beste ouder/verzorger,  
 
Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboe-
kenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje 
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibli-
otheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  
 
Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de 
Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna 
en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit 
tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bon-
nen, hoe meer boeken. 
 
 Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij 
de juf of. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team School met de bijbel 
 

Nationaal schoolontbijt 
 
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen in heel Nederland op 
school aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over een goede start van de dag. 
Zo leren kinderen op een feestelijke manier, hoe belangrijk het is om elke dag gezond te 
ontbijten. 
 
Voor onze leerlingen staat het ontbijt op 9 november klaar op school. Uw kind(eren) 
hoeft/hoeven die dag niet thuis te ontbijten. 
We vragen u om uw kind een bordje, beker en bestek mee te geven, die 
voorzien zijn van hun naam. 
 
Meer informatie kunt u  vinden via: www.schoolontbijt.nl/ouders. 
 

Verkeersveiligheid 

 
We willen in deze nieuwsbrief de verkeersveiligheid, in het belang van uw kind(eren), toch 
weer een keer onder uw aandacht brengen. Het wordt ongemerkt weer drukker met auto’s 
voor de school, door het halen en brengen van kinderen. 
 
Wij verzoeken u uw kind(eren) zo min mogelijk met de auto naar school te brengen. Als u 
door omstandigheden, of een te grote afstand toch met de auto komt, verzoeken wij u, uw 

http://www.schoolontbijt.nl/ouders


auto te parkeren aan de rechterkant van de straat, in de parkeerhavens of wat verder 
van de school vandaan. Zo houden we de situatie overzichtelijk en verkeersveilig. 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) stelt: ‘Het zou mooi zijn, wanneer ouders hun kinderen niet 
langer met de auto naar school brengen. Met de fiets of lopend moet de nieuwe standaard 
worden’.  
 
Om dit te promoten, zijn zij een campagne begonnen. Via onderstaande link, kunt u deze 
campagne van VVN bekijken:  

 
https://www.ad.nl/binnenland/breng-kinderen-niet-meer-met-

auto-naarschool-maar-altijd-lopend-of-met-de-
fiets~a68683b0/?utm_source=facebook&utm_medium=so-

cial&utm_campaign=socialsharing_web 
 
We rekenen op uw medewerking om de veiligheid voor uw 
kind(eren) te verhogen rond het in- en uitgaan van de school ! 
 

Gezonde voeding en schoolbeleid / Rookvrije school 
 
Gezonde voeding en gezond eetgedrag is belangrijk voor kinderen. Voeding is namelijk een 
belangrijke basis van een goede gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen ge-
middeld steeds zwaarder worden. Daar liggen allerlei oorzaken aan ten grondslag, maar 
grofweg kunnen we stellen: minder beweging en meer (calorierijk)voedsel. Daarom hebben 
we besloten om het thema voeding structurele aandacht te geven op school. In dit voedings-
beleid leest u wat de regels en afspraken bij ons op school zijn, zodat we samen een bijdrage 
kunnen leveren aan gezonde voeding bij de kinderen. Dit voedingsbeleid volgt de adviezen 
en richtlijnen van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is een gezonde voe-
ding gevarieerd, bevat het weinig zout, weinig verzadigde vetten en weinig toegevoegde 
suikers.  
Het ideale voedingsbeleid zorgt voor voldoende groente, fruit, vezels, mineralen en vitami-
nes. We besteden op school ook aandacht aan gezond eetgedrag.  
 
Dit doen we op verschillende manieren:  

• We hanteren vaste eettijden; dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dui-
delijke eetmomenten;  

• We stimuleren kinderen om water te drinken. De leerlingen mogen altijd 
een waterflesje op hun tafel hebben;  

• Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen. 

• We laten de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) jaarlijks een screening uitvoeren in bepaalde 
groepen (zie hoofdstuk 5.6 in de schoolgids);  

• We wijzen ouders met kinderen die onder- of overgewicht hebben op gespecialiseerde 
trajecten;  

• We houden ouders betrokken door bijvoorbeeld regelmatig een bericht over gezonde voe-
ding in onze nieuwsbrief te plaatsen;  

• En natuurlijk hebben onze leerkrachten een voorbeeldfunctie. 
 

Op de website van onze school is het complete beleidsplan van gezonde 
voeding vinden.  
Onze school en het schoolterrein is officieel rookvrij. Daarmee voldoen we 
aan de wetgeving die de school verplicht om een rookvrij terrein te hebben.  
 
Dat betekent dat niemand rookt op het schoolterrein of in het zicht van de 
leerlingen. We doen dit, omdat roken erg verslavend is en slecht voor de 
gezondheid. Ongewild meeroken is ook schadelijk voor mensen die zelf niet 
roken.  
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Het is voor de kinderen belangrijk om te kunnen werken in een gezonde leeromgeving. Ook 
wil de school bijdragen aan een samenleving waar jongeren niet meer verleid worden tot 
roken. 
Meer informatie kunt u vinden op: www.rookvrijschoolterrein.nl, www.gezondeschool.nl/pri-
mair-onderwijs, www.rookvrijegeneratie.nl 
 

Website ouder- en jeugdsteunpunt gelanceerd 
 
Het Ministerie van OC&W heeft samenwerkingsverbanden de opdracht gegeven een ou-

der- en jeugdsteunpunt in te richten. Deze steunpunten worden gebouwd rondom drie pij-

lers:   

• informeren 

• ondersteunen  

• signaleren 

De eerste pijler is ingericht en beschikbaar. De overige pijlers worden dit schooljaar verder 

ontwikkeld.   

 

Op 15 september 2022 is de website van ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij gelanceerd, 

www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl. Op deze website vinden ouders en jeugdigen dui-

delijke informatie over passend onderwijs.  

Op de website van het ouder- en jeugdsteunpunt staan allerlei vragen en antwoorden. 

Deze zijn door het ministerie samen met ouders en andere partners opgesteld. Deze infor-

matie is aangevuld met meer regio specifieke informatie. Wanneer een ouder of jeugdige 

een vraag wil stellen, die niet op de website staat, kan daarvoor een vragenformulier wor-

den ingevuld. 

 

Goed om te weten: het steunpunt neemt geen taken over van het samenwerkingsverband 

of de scholen. Voor ouders blijft de school het eerste aanspreekpunt. Binnenkort wordt de 

website ook nog aangevuld met vragen en antwoorden voor leerlingen.  

 

Herfstvakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Herfstvakantie 

24 t/m 28 oktober 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk8e3euNHWAhXSLlAKHZywAn4QjRwIBw&url=http://www.bureaublad-achtergronden.nl/2013/09/herfst-wallpapers.html&psig=AOvVaw3CiIIsAbD_fQsxvp0Xok2O&ust=1507016544672135
http://www.rookvrijschoolterrein.nl/
http://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs
http://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs
http://www.rookvrijegeneratie.nl/
http://www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl/

