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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 11 week 02, 11 januari 2019 

 

 

22 februari 
25 februari t/m 1 maart 

 

  

Studiedag – leerlingen vrij 
Voorjaarsvakantie 

 

 
Beste ouders, 

 
Het was fijn om afgelopen maandag zoveel ouders, te ontmoeten om te proosten op het nieuwe jaar. De kinderen 
hebben deze week alweer veel gedaan. Een aantal kinderen heeft in de vakantie veel gelezen en dat was goed te horen. 

Er werden veel boeken ingeleverd en weer nieuwe boeken uitgezocht. Lezen is erg belangrijk en hoe meer 
leeskilometers uw kind maakt, hoe beter uw kind gaat lezen.  

Tijdens een intakegesprek gaf een ouder aan dat het onderwijs wel veranderd is en dat klopt. Wij werken op onze school 
een beetje anders dan u het waarschijnlijk vroeger zelf als leerling hebt meegemaakt. Dat is geen toeval! 
Dat komt aan de ene kant doordat wij bewust ervoor hebben gekozen om een basisschool te zijn die werkt vanuit een 
heldere visie op de ontwikkeling en het leren van kinderen. Dit betekent dat wij bij alles wat wij doen, willen werken 

vanuit die visie. Aan de andere kant komt onze keuze voort uit de tijd van nu. In deze tijd zijn andere accenten nodig 
dan in de vorige eeuw, toen u zelf nog leerling was. Nu zijn er allerlei mogelijkheden gewoon, die in die vorige eeuw 

science fiction leken. Dat moet wel doorwerken in het onderwijs, dat immers kinderen moet voorbereiden op later en dat 
dus toekomstgericht moet zijn. Alleen het lezen, het was toen belangrijk om veel te oefenen en dat is nu nog steeds. 
 

Marca en Conny 
 

 
Ouderportaal en Parro 

In het ouderportaal zijn de niet-methodegebonden toetsen en het digitale rapport even niet zichtbaar. Dit heeft te 
maken met het feit dat de komende periode de afname van de toetsen is en het rapport gemaakt wordt.  

De inschrijving voor de gesprekken zal via Parro verlopen. Een aantal ouders hebben hier al kennis meegemaakt en dit is 
goed bevallen. De leerkracht houdt u hierover via de Parro op de hoogte.  
De kinderen krijgen op 15 februari hun rapport mee naar huis. 

 
 

Schoolfruit 
De komende week zal het schoolfruit een appel, sinaasappel en een stukje pomello zijn. Wellicht kunt u uw kind fruit 

meegeven als hij/zij dit niet lust of als extra. 
 

 
Overblijf 

Eind vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over het feit dat het aantal kinderen dat overblijft groter wordt en dat wij 
naar de TSO- mogelijkheden willen kijken. Er zijn gesprekken met kinderen, TSO-medewerkers, leerkrachten en ouders 
geweest.  

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de kinderen die naar huis gaan, eigenlijk alleen thuis eten en daarna weer 
naar school gaan. Voor de kinderen staat het brood klaar of zij smeren het zelf. De kinderen die op school eten hebben 

het veel over het spelen en dan komt het eten veel meer op de tweede plaats. De kinderen geven aan dat het gezellig is 
om samen te eten. Veel kinderen zouden wel zelf hun brood willen smeren en zelf willen kiezen wat erop kan.  

Op de vraag waar je nu energie van krijgt om weer te gaan leren, geven de kinderen die thuis eten aan dat zij dat van 
het eten krijgen en even praten/knuffelen met hun ouders. De kinderen die op school eten geven aan dat het spelen hun 

energie geeft. Het is fijn dat ze mogen kiezen, binnen of buiten. Ze vinden de tijd soms wel lang. Een aantal kleuters 
heeft meer tijd nodig om te eten en weer minder speeltijd. Als ze anderen zien spelen, zouden ze dat ook graag willen. 
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Kinderen die thuis eten, missen het spelen niet. Wel geven ze aan dat het soms ook snel eten is en dan moeten ze 

alweer naar school. Dat geven ouders ook aan, het is soms heel erg haasten. Anderen geven aan, alles staat klaar en ik 
woon dichtbij dus het is prima. Kinderen die thuis eten geven aan dat het misschien best leuk is om op school eten. 

Kinderen die overblijven vinden het bijna allemaal prima om over te blijven. Als ze dat niet vinden, komt het vooral door 
het spelen en niet door het eten.  

De komende weken zullen de laatste gesprekken gevoerd worden en laten wij u weten hoe we verder willen gaan. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


