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Welkom op school 
We verwelkomen Glenn van der Scheer op school in 
groep 1 bij juf Tessa. We wensen je veel plezier op 
onze school.  
 
Informatie vanuit school 
Om ouders/verzorgers te informeren, gebruiken we 
SchouderCom en de nieuwsbrief. Iedere eerste 
dinsdag van de maand ontvangt u de nieuwsbrief via 
SchouderCom. Deze is ook te vinden op de website 
van school. Via blogs ontvangt u een inkijkje in de 
groepen. Daarnaast kunt u onder het kopje ‘kalender’ 
een overzicht van de activiteiten, bijeenkomsten, 
studiedagen en vakanties van dit schooljaar vinden.  
 
Nieuwe methode rekenen 

Dit schooljaar zijn we 
gestart met een 
nieuwe methode voor 
rekenen. We hebben 
gekozen voor de 
methode Pluspunt. 
Deze methode hadden 
we ook al, alleen deze 

uitgave is helemaal vernieuwd en speelt meer in op 
de verschillende niveaus en onderwijsbehoeften van 
leerlingen. Naast de methode maken we ook gebruik 
van Met Sprongen Vooruit. We hebben alle 
materialen aangeschaft voor groep 1 t/m 8. Dit zijn 
allemaal leuke, concrete activiteiten/spelletjes die de 
kinderen ontzettend leuk vinden en ook nog de 
rekenvaardigheden verbeteren. Een deel van het 
team gaat binnenkort ook de cursussen hiervoor 
volgen. Op deze manier hopen we het rekenonderwijs 
dit jaar een flinke impuls te geven! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kunstweken 
In de groepen wordt al hard gewerkt aan een 
bijzonder project Beeldende vorming: DE 
KUNSTWEKEN. 

Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het 
maken van een ècht kunstwerk. Dat doen we door 
hen kennis te laten maken met wereldbefaamde 
artiesten en hun werk.  

Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte 
kunstenaar. 

Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle 
leerlingen een gedrukte kaart van hun eigen werk. 
Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk Museum 
op internet krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp 
van u) familie en vrienden mogen uitnodigen. 
Uiteraard ontbreekt een Museumshop niet; hier 
kunnen leuke aandenkens worden besteld met de 
tekening van uw kunstenaar. Net als Keith Haring je 
eigen schilderij op een mok of placemat; hoe 
bijzonder is dat!?  

Per groep staat steeds één kunstenaar centraal: voor 
groep 1 en 2 is dat Kandinsky, voor groep 3 en 4 Keith 
Haring, voor groep 5 en 6 Miró en voor 7 en 8 
Matisse. Nadat de kinderen met “hun” kunstenaar 
hebben kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker 
zelf aan de slag aan de hand van een uitdagende 
opdracht.  

Meester- en juffendag 
Morgen vieren we de verjaardag van alle 
leerkrachten. De feestdag staat in het teken van het 
thema van de Kinderboekenweek: ‘Gi-ga-groen’, dat 
ook op deze dag start. We gaan deze dag gezellig met 
elkaar op pad. Groep 1 t/m 3 gaat naar het 
Kabouterpad in Emmen en groep 4 t/m 8 gaat naar de 
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Sabeltandtijgerroute in Exloo. Als we terug zijn, gaan 
we met elkaar lekker pannenkoeken op school eten!  
 
Informatieavond  
Op maandag 19 en dinsdag 20 september hebben we 
de informatieavond gehouden in de groepen 1 t/m 8. 
We willen u bedanken voor uw aanwezigheid. Mocht 
u niet aanwezig zijn geweest en heeft u wellicht 
vragen? Neemt u dan gerust contact op met de 
groepsleerkracht van uw kind(eren). 
 
Veilig oversteken  
Op woensdag 28 september hebben de kinderen van 
groep 1 t/m 4 oversteekles gehad. Zo hebben de 
kinderen geoefend met oversteken op een rechte weg 
en bij een zebrapad, veilig om een obstakel op de 
stoep heen lopen en is aan groep 1 en 2 een boek 
hierover voorgelezen. De groepen 3 en 4 hebben nog 
een oversteekspel gedaan.  
We willen de ouders die geholpen hebben bedanken, 
de kinderen vonden het erg leerzaam en leuk! Ook 
hebben een aantal kinderen uit groep 7/8 ons goed 
geholpen door 'het verkeer' te spelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-minutengesprekken 
In week 41 vinden de 10-minutengesprekken plaats. 
U heeft gisteren een intekenlijst via SchouderCom 
ontvangen. De eerste 10-minutengesprekken zijn een 
soort ‘omgekeerde 10-minutengesprekken’, waarbij u 
mag vertellen over uw kind. Wij zullen de eerste 
indruk van de werkhouding, inzet, concentratie en 
gedrag van uw zoon en/of dochter met u bespreken. 
Na het gesprek ontvangen de ouders van groep 5 t/m 
8 u een talentenformulier. Deze heeft u vorig jaar ook 
ingevuld. Met dit formulier gaan we dit jaar een 
aantal activiteiten opzetten met de OR en willen we 
de kwaliteiten van de kinderen hierbij inzetten en 
maken hierbij gebruik van het talentenformulier. 
 
 

Verkeer rondom school 
Vanuit het DVL willen wij u op de hoogte stellen van 
de afspraken en richtlijnen voor het halen en brengen 
van de kinderen. Kinderen die op de fiets komen, 
kunnen hun fiets in de fietsenstalling zetten aan de 
Nieuwstraat. Ouders die met de auto komen, 
verzoeken wij om te parkeren in de daarvoor 
bestemde vakken rondom de school. We willen u 
verzoeken om niet voor de school te stoppen en uw 
kind(eren) te laten uitstappen. Dit levert gevaarlijke 
situaties op.  
 
Voorleesontbijt 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseren we een 
voorleesontbijt op woensdag 12 oktober. Deze 
ochtend komen er gasten voorlezen in alle groepen 
die een link hebben met het thema van de 
Kinderboekenweek Gi-ga-groen. De ochtend start met 
een gezamenlijk ontbijt. Nadere informatie volgt via 
SchouderCom. 
 
Nieuwe rubriek – info vanuit de groep 
Dit schooljaar starten we met een nieuwe rubriek: 
info vanuit de groep. Iedere maand 
maakt/tekent/schrijft een groep van school iets voor 
de nieuwsbrief. Groep 4 bijt deze maand het spits af. 
Hun bijdrage is te vinden in de bijlage van deze 
nieuwsbrief. 

 
Agenda 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 

 1 november 2022. 
 

Datum Activiteit 

5 okt Start Kinderboekenweek/ Meester- 
en juffendag 

10 – 13 okt 10-minutengesprekken 

12 okt Voorleesontbijt 

13 okt GMR 

17 – 21 okt Herfstvakantie 

26 okt Hoofdluiscontrole 

27 okt Extra GMR (Onderwijstijd) 

1 nov Nieuwsbrief 

10 nov Sint-Maarten op De Esdoorn 

21 nov Studiemiddag (leerlingen vrij) 


