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St reet w ise
A.s. maandag 21 november 
komen de instructeurs van 
ANWB Streetwise naar onze 
school. Alle kinderen krijgen 
een praktische training in 
verkeersveiligheid. De 
kinderen van groep 1 en 2 
leren in het programma Toet 
Toet verkeersgeluiden 
herkennen en oefenen met 
oversteken. De kinderen in 
groep 3 en 4 wordt de nadruk 
gelegd op de actieve 
verkeersveiligheid, veilig 
oversteken en de noodzaak 
van het dragen van een 
autogordel. In het programma 
Hallo auto voor groep 5 en 6 
gaat het over de remweg van 
de auto en de invloed van 
reactietijd op die remweg. De 
kinderen nemen zelf plaats op 
de bijrijdersstoel van een auto 
en mogen zelf remmen. Voor 
de groepen  en 8 wordt er een 
fietsparcours uitgezet om de 
fietsbeheersing te trainen.

St udiedagen

Gisteren zijn wij met het team 
verder gegaan om ons 
"pedagogisch huis" verder op 
te bouwen. We hebben met 
elkaar gesproken over hoe in 
onze school merkbaar en 
zichtbaar is  en wordt dat het 
een veilige plek is voor 
leerlingen, waar ze gezien en 
gehoord  worden en samen 
met elkaar leren, spelen en 
onderzoeken. In de studiedag 
van 15 december evalueren 
wij ons onderwijsaanbod van 
de afgelopen periode en 
maken wij de nieuwe plannen 
voor na de kerstvakantie.

BABY GEBOREN!

AGENDA

agna. 
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   ma 21 nov         Verkeersprogramma ANWB Streetwise

   do 24 nov          Groepen 6-7-8 naar techniekevenement

   vr 25 nov           Groepen 6-7-8 bezoek aan een moskee

   di 1 dec              Ondersteuningsteamoverleg

   vr 2 dec              Sinterklaasviering op school

   wo 7 dec            Voorleeswedstrijd

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Op maandag 7 november is juf 
Sharon Wit bevallen van zoon 
Mick. Sharon en Ruben, van 
harte gefeliciteerd!
Juf Sharon geniet tot ca. eind 
februari 2023 van haar 
zwangerschapsverlof.



We zijn in de eerste periode van het schooljaar heel hard met 
elkaar aan de slag gegaan om in alle groepen een veilig en 
positief klimaat en een rustige, taakgerichte werksfeer te 
realiseren. 

In alle groepen is een groepsmissie geformuleerd waarin tot 
uiting komt wat voor groep ze met elkaar willen zijn. 
Vervolgens zijn er afspraken gemaakt. Wat is er dan nodig om 
dat met elkaar te realiseren? Die afspraken zijn heel concreet 
gemaakt door met elkaar op te schrijven wat je dan ziet en 
wat je hoort in een positieve klas.
Deze afspraken worden ingeoefend en er wordt steeds op 
gereflecteerd met de kinderen. Wat lukte al goed en waar 
hebben we meer oefening voor nodig?
We merken dat deze aanpak z'n vruchten afwerpt. Er is meer 
rust, meer structuur en meer regelmaat aanwezig in de 
groepen. Gaat het dan nu allemaal voorbeeldig? Nee, dat is 
natuurlijk nog niet altijd zo. Maar we merken zeker dat er 
voor de meeste kinderen sprake is van een fijne, veilige 
omgeving en dat er in de

 klassen veelal sprake is 

van een rustige werksfeer.

LEZEN SFEER IN DE SCHOOL

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Wij zijn op school intensief bezig 

met het leesonderwijs. Kinderen 

leren lezen is één van onze 

belangrijkste taken. Ook thuis, 

als ouder(s), kunt u aan de 

leesontwikkeling bijdragen. 

Dagelijks voorlezen aan uw kind 

(ja, ook nog aan uw kind in 

groep 8!) draagt bij aan het 

taalgevoel, uitbreiding van de 

woordenschat en het 

leesplezier. De aankomende 

feestdagen zijn een mooie 

gelegenheid om misschien eens 

iets anders in de schoen, de zak 

of onder de boom te leggen. Via 

kinderboeken.nl vindt u leuke 

tips voor leesboeken of andere 

leerzame cadeaus. Van boeken 

van de Zoete Zusjes, tot 

Dog-Man knuffels en koffertjes 

van de Gorgels.

Van harte aanbevolen!

- Flyer Zien drinken doet drinken (GGD)

   

http://kinderboeken.nl
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