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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief 

voor komende week. Allen alvast een goed 

weekend. 

 

Agenda 

 

U heeft – als het goed is – inmiddels allemaal de 

activiteitenkalender ontvangen. Ik wil daarbij 

nadrukkelijk wijzen op de ‘kleurcodes’. Groen 

betekent eigenlijk dat de school gesloten is: er is 

geen personeel en geen kind aanwezig. Oranje is 

een gewone schooldag, maar dan is er wel een 

activiteit voor of door de kinderen. Blauw betekent 

voor de kinderen een vrije dag, voor het 

personeel een studiedag. Dan kunt u dus wel 

contact opnemen met de school. 

 

De komende week staan er geen bijzondere 

zaken gepland op de agenda. 

 

Mededelingen 

 

Start groepsdoorbrekend werk 

De eerste weken hebben we vooral gewerkt aan 

het groepsproces in de eigen groep: welke regels 

gebruiken we, hoe gaan we met elkaar om, hoe 

zien mijn klasgenoten eruit, wat gaan we dit jaar 

doen.  

Deze week is een begin gemaakt met het 

groepsdoorbrekend werken. Voor kinderen én 

leerkrachten weer puzzeltijd: welke leerling moet 

in welk lokaal – en nu ook nog: welk gebouw – en 

waar moet ik als leerkracht zijn? 

Natuurlijk is dat even weer afstemmen en 

wennen, maar ik heb gemerkt dat dit bij alle 

betrokkenen al duidelijk begint te worden.  

 

Omgangsregels 

Dit is een wat lastig bericht. Het gaat over hoe 

we met elkaar omgaan. Best belangrijk ook. 

Waarom schrijf ik hierover? Het valt mij namelijk 

op dat er in – laat ik groot beginnen – sprake is 

van verruwing in ons land. Zelfs tijdens de 

beschouwingen over de Miljoenennota kunnen 

onze politici zich niet inhouden. 

Het valt mij ook op in hoe – sommige – ouders 

het gesprek met en over leerkrachten aangaan. 

Vanuit de beste bedoelingen, daarvan ben ik 

overtuigd, wordt soms het gesprek gevoerd 

alsof een leerkracht zich moet verdedigen voor 

zijn of haar gedrag. 

Het lijkt mij een kleine moeite om daar over na 

te denken en de vraag vanuit uw zorg te 

verwoorden, zodat de leerkracht mee kan 

denken in oplossingen. 

Ik hoop dat we zo rekening met elkaar kunnen 

houden: dat komt iedereen ten goede! 

 


