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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de week 

na de herfstvakantie. Volgende week hebben de 

kinderen vrij in verband met die vakantie. We 

hopen dat ze allen een fijne tijd mogen hebben 

en dat we ze maandag 23 oktober gezond en 

wel weer mogen ontvangen. 

 

Agenda 

 

maandag 23 oktober: 

- Geen bijzonderheden. 

dinsdag 24 oktober: 

- Geen bijzonderheden. 

woensdag 25 oktober: 

- Geen bijzonderheden. 

donderdag 26 oktober: 

- Geen bijzonderheden. 

vrijdag 27 oktober: 

- ’s middags hebben groep D en E een 

cultureel uitstapje naar Veluvine. 

 

Mededelingen 

 

Sparen voor boeken 

Sinds we na de zomervakantie met LIST zijn 

gaan lezen, verslinden sommige leerlingen 

leesboeken. We merken dat sommigen erg goed 

vooruit gaan en anderen weer plezier in lezen 

hebben; daar zijn we trots op. 

Nu is er bij de  tankstations een 

mooie actie: bij iedere 10 liter brandstof ontvangt 

u een sticker. Met 5 stickers kunt u een gratis 

leesboek uitkiezen. Het zijn leesboeken die de 

kinderen van De Arend erg leuk vinden.  

Het zal niet iedere ouder lukken om 5 stickers 

te ontvangen. Wilt u alle stickers meegeven 

naar school? Samen lukt het vást om voor een 

aantal boeken te sparen voor onze 

schoolbibliotheek! Deze actie duurt tot 30 

november. 

De stickers of spaarkaarten kunnen worden 

ingeleverd bij Juf van Poelgeest, zij zorgt dat 

de boeken er komen. Alvast bedankt! 

 
 

 

 

Kindermonitor GGD online herinnering 

Bij de vorige nieuwsbrief trof u een brief aan 

de van GGD met betrekking tot de 

kindermonitor. Mocht u mee willen doen, maar 

dit nog vergeten hebben: u kunt dat nog doen! 

 

Evaluatie eerste periode nieuwe rooster 

Afgelopen dinsdag hadden we als team onze 

eerste evaluatie over de ‘nieuwe werkwijze’. ’s 

Morgens zijn alle leerlingen besproken in het 

team en daarover – indien nodig – afspraken 

gemaakt. Bij sommige leerlingen zullen we de 



 

 

komende periode nagaan of ze misschien toch 

wat ‘hoger’ in de leerstof kunnen, over het 

algemeen blijken de kinderen wel in hun goede 

niveau te zitten. 

’s Middags hebben we de knelpunten besproken 

en daarvoor nieuwe oplossingen bedacht. 

Het team geeft aan de werkwijze als fijn te 

ervaren: de instructiegroepen zijn écht klein, 

waardoor er veel aandacht kan zijn voor het 

leren. Wat echter als grootste nadeel werd 

ervaren is de leerdruk voor de kinderen: het 

programma zit nu zo vol, dat er te weinig ruimte 

is voor ontspanning: en dat is niet goed! Vanuit 

onze kernwaarde ‘geborgenheid’, hebben we 

nagedacht hoe we de dag voor de kinderen 

minder vol kunnen maken. Vanaf de 

herfstvakantie zullen we daarom de kinderen ’s 

middags vanaf 13:45 uur (na het lezen) in de 

eigen stamgroepen terug laten komen, zodat ze 

elkaar meer zien en er blijvend gewerkt kan 

worden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Met deze oplossing blijven de instructiegroepen 

klein, maar creëren we ruimte voor rust en 

begeleiding. 

Verder zijn er wat kleine roosterwijzigingen 

besproken. 

Wat wel belangrijk is dat we over het trakteren 

bij verjaardagen hebben afgesproken dat de 

jarige om 10:30 uur in de eigen klas mag 

trakteren en ’s middags na 13:45 de klassen 

rond mag. Op woensdag en vrijdag lukt dat 

natuurlijk niet, dan mogen de leerlingen meteen 

nadat ze de eigen klas hebben getrakteerd de 

klassen rond. 

 

Orthopedagoog. 

Helaas is juf Marieke, onze orthopedagoog ziek. 

Het ziet er naar uit dat dit niet met een paar 

weken over is. Binnen school zoeken we naar 

een oplossing voor het vervangen van haar. 

Mocht u een vraag hebben voor de 

orthopedagoog, dan kunt u die doorgeven aan 

de IB: juf Heidi. Zij bespreekt in het zorgteam 

hoe we de vraag kunnen beantwoorden. 


