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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij mag ik u alweer de vierde nieuwsbrief 

aanbieden. We zijn inmiddels vier weken aan het 

werk op onze nieuwe locatie en langzamerhand 

beginnen we daar allemaal aan te wennen. 

Voor mijzelf merk ik wel dat twee scholen leiden 

best wel opletten is: voor je het weet is de dag 

alweer om! Desondanks geniet ik enorm van dit 

werk en vind ik het mooi om te zien hoe we als 

twee scholen elkaar steeds beter leren kennen! 

Onder de mededelingen schrijf ik daar nog meer 

over. 

 

Agenda 

 

Op de activiteitenkalender vindt u voor komende 

week geen speciale aandachtspunten. 

Wel is het goed om te vermelden dat woensdag 

10 en vrijdag 12 oktober juf Lucia in groep D komt 

meedraaien, ter voorbereiding op haar werk in 

groep D. Juf Erna zal na de herfstvakantie 

stoppen met haar werk. 

 

Mededelingen 

 

Bollenactie 

Inmiddels is de bollenactie van start gegaan. We 

hopen dat de kinderen weer veel succes met de 

verkoop hebben!  

Let op: de bestellijst moet uiterlijk 12 oktober 

ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. 

 

 

 

Omgaan met schoolmaterialen 

In de loop van het voorgaande cursusjaar viel 

het ons als team op dat de leerlingen best ruw 

met de schoolspullen omspringen: potloden 

worden ‘zomaar’ gebroken, er wordt met 

boeken gegooid en dat soort dingen. Dat 

betekent wel dat we regelmatig een potlood 

moeten vervangen of een boek moeten 

herstellen. 

Nu hoort dat voor een deel bij het schoolleven: 

er gaan soms dingen stuk. Wat we echter 

vervelend vinden is dat sommige kinderen het 

bewust doen: we krijgen toch wel een nieuw 

potlood of, zoals ik onlangs een leerling hoorde 

zeggen: ‘dit boek is toch niet van mij’.  

We hebben dit probleem in het team besproken 

en stellen voor dat u dit ook met uw kind 

bespreekt: hoe gaan uw kind om met spullen 

van een ander (en dus ook die van school)?.  

Als wij het komende jaar constateren dat een 

leerling schoolspullen onvoorzichtig gebruikt (of 

vernield), nemen we daarover contact met u op, 

zodat u ook thuis hierover in gesprek kunt. 

Samen de schouders eronder… dat moet toch 

leiden tot een mooi resultaat. 

 

Samenwerking Wingerd en Arend 

In de inleiding schreef ik hier al over, na vier 

weken begint het allemaal wat te wennen. 

Waren de kinderen van De Arend aanvankelijk 

erg rustig en vonden ze het nieuwe plein echt 

geweldig, langzamerhand zien we toch dat de 

kinderen weer hun ‘oude’ gedrag laten zien. 

Logisch ook, de onwennigheid is er wat af. 

Ook is inmiddels het rooster helemaal van start, 

zodat kinderen ook weer meer leerdruk ervaren. 



Deze leerdruk vraagt om ontspanning en 

ontlading: dat vinden wij ook helemaal niet erg! 

 

Ook voor de kinderen van De Wingerd was het 

best even wennen: ineens veel meer kinderen op 

school, alle lokalen bezet en veel nieuwe 

gezichten.  

We zijn dan ook voorzichtig gestart: het elkaar 

leren kennen en waarderen moet zorgvuldig 

gebeuren. In de teams van De Arend en De 

Wingerd was ook afgesproken dat we dit jaar nog 

als twee afzonderlijke scholen blijven werken. En 

dat zal waarschijnlijk ook nog vele jaren zo zijn. 

Toch… ontstaan er prachtige kansen om van 

elkaar te kunnen leren én kinderen meer kansen 

te geven. Deze kansen moeten we natuurlijk wel 

creëren door kinderen van beide scholen elkaar 

te laten ontmoeten. En dan gebeuren er mooie 

dingen: ik vind het mooi om te zien hoe in de 

pauzes van De Arend, kinderen van De Arend 

contact zoeken met kinderen van De Wingerd die 

buiten spelen bij hun klas. De vragen die ze aan 

elkaar stellen, de oprechte nieuwsgierigheid die 

ze tonen. Dan kunnen wij als volwassenen vanuit 

praktisch oogpunt de pauzes wel scheiden, maar 

ze zoeken elkaar toch op! Zo vind ik het ook mooi 

dat ik leerlingen van De Wingerd in de klassen 

van De Arend zie komen om iets te vragen of om 

bijvoorbeeld het oud papier te verzamelen. Deze 

ontmoetingen leiden tot waardering en begrip van 

elkaar en zó kunnen we een leergemeenschap 

vormen waarin iedereen zijn of haar eigen plek 

volwaardig heeft! 

 

Boeken sparen 

Onze kinderen verslinden boeken, want lezen is 

leuk! Nieuwe boeken zijn daardoor zeer welkom. 

In het verleden zijn er al veel boeken 

aangeschaft, maar we kunnen er geen genoeg 

hebben. Tijdens de kinderboekenweek (3 oktober 

tot 14 oktober) kunnen we bij boekhandel Bruna 

meedoen aan een leuke actie. Koopt u in deze 

periode een kinderboek bij Bruna? Bewaar de 

kassabon en lever deze in voor 1 november op 

school. Hoe meer kassabonnen, hoe meer 

boeken we mogen uitzoeken bij de Bruna voor 

de schoolbibliotheek. Voor meer info zie 

www.bruna.nl/schoolbieb 

Ook bij tankstation Total kunt u sparen voor 

boeken, mocht u enkele zegels hebben, lever 

ze in op school. Samen kunnen we misschien 

wat velletjes vol krijgen en de boeken 

aanschaffen. Meer informatie over deze actie 

vindt u op 

www.total.nl/promoties/boekentanken.html 
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