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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 1, week 36, 6 september 2019 

 

 
   

16 september 
30 september 

4 oktober 
7 en 8 oktober 
11 november 

 

 

Start Mad Science buitenschoolse activiteit 
Kamp groep 8 

Boekenmarkt 
Schoolfotograaf 
Studiedag 

 

Beste ouders,  
 

Wat fijn dat iedereen weer op school is, de eerste week is alweer bijna voorbij. Zoals u al heeft kunnen lezen, hebben 
wij het nieuwe schooljaar met alle kinderen, meesters en juffen ‘afgetrapt’ met het lied ‘Klaar voor de start’. Alle 

kinderen hebben een mooie bal gekregen om thuis mee buiten te spelen.  
Voor de vakantie hebben wij met het team op de laatste studiedag gekeken naar het afgelopen jaar en met elkaar 

enkele nieuwe afspraken gemaakt. Deze hebben al in het laatste wjw gestaan, alleen is het misschien handig om ze nog 
even onder uw aandacht te brengen. 
Vanaf de tweede schoolweek komen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 ’s ochtends en ’s middags alleen naar binnen. 

Ouders zijn welkom om na schooltijd altijd even binnen te lopen. Om een afspraak te maken kunt u de Parro-app 
gebruiken. Hierop kunt u ook aangeven als uw kind een afspraak heeft bij een arts. Graag dit wel een dag van tevoren 

doorgeven. Is uw kind ziek dan verwachten wij dat u dit op de ochtend zelf, telefonisch voor 8.15 uur doorgeeft.  
De leerkrachten zullen aan het begin van het jaar met u en de duo-leerkracht een groepsgesprek aanmaken. Hierdoor 

zijn beide leerkrachten op de hoogte van hetgeen u door wilt geven via Parro. De leerkracht die op de betreffende dag 
werkt zal indien nodig uw bericht tussen 8.00 en 17.00 uur beantwoorden.  

De woensdag blijft onze vaste fruit- groentedag. De andere dagen stimuleren wij om de kinderen fruit, groente en/of 
een boterham mee te geven. Daarnaast blijven wij ook het water drinken stimuleren. De kinderen mogen een bidon met 

water op hun tafel hebben staan. 
Als laatste wil ik ouders en kinderen bedanken voor berichtjes, cadeautjes, bloemen en kaartjes die ik vóór en in de 
vakantie heb mogen ontvangen. Dit doet mij erg goed. Ik ben het schooljaar rustig begonnen, de medicatie slaat aan en 

zorgt ervoor dat het ziekteproces geremd wordt. Hopelijk blijft dit zo. Ik wens u een fijn weekend toe. 
 

Marca 
 

VierKeerWijzer 
Kinderen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde 

persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Om hieraan tegemoet te 
komen werken wij al meerdere jaren met de wereldoriëntatiemethode “VierKeerWijzer”.  
Dit jaar gaan wij bij de thema’s meer met elkaar samenwerken. Door de hele school gaan wij daarom vanuit 1 thema 
werken. Zo kunnen wij het aanbod nog beter afstemmen op de verschillende jaargroepen. We starten dit jaar met het 
thema “mijn lijf”. Uiteraard zal de inhoud van het thema er bij de groepen 1/2 anders uit zien als bij de groepen 7/8. 

Heeft u misschien thuis materialen die bij dit thema passen? Geef ze mee naar school, dat kunnen wij goed gebruiken 
om de hallen leuk aan te kleden of om in de klas te gebruiken tijdens het thema. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marjolijn Ockhuijsen 
 

 
Typcursus LOI 

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben informatie mee naar huis gekregen over een typecursus. Mocht uw kind 
dit willen gaan doen, dan graag het strookje zo spoedig mogelijk op school inleveren bij de leerkracht. 
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The Leader In Me 

Aan het eind van het vorige schooljaar zijn we begonnen met The Leader In Me. Wat willen wij hier mee bereiken? Wij 
gaan ervoor om de kinderen (en onszelf) te leren leiding te geven aan zichzelf en om te leren samenwerken. Voor de 

zomervakantie hebben wij het gehad over gewoonte 7: Houd de zaag scherp. Dit houdt in dat we leren dat het 
belangrijk is om goed voor onszelf te zorgen. Veel kinderen hebben al een foto mee naar school genomen waarop wij 

kunnen zien hoe zij de zaag scherp houden. Het is erg leuk om te zien dat de kinderen al goed uit kunnen leggen hoe zij 
goed voor zichzelf zorgen! 

Deze week hebben wij het over leiderschap. Wat doet een goede leider? Hoe kun je een fijne klasgenoot zijn? 
Vanaf volgende week gaan wij iedere week aan de slag met een gewoonte. In de boom in de hal kunt u zien met welke 
gewoonte wij bezig zijn. Vraag gerust aan uw kind wat hij/zij al kan vertellen over de zeven gewoonten! 

Tijdens de informatieavond zal de groepsleerkracht kort iets vertellen over The Leader In Me. Na de herfstvakantie 
organiseren we aan het eind van een schooldag een moment waarop u in de klas van uw kind kan komen kijken naar 

wat waar we mee bezig zijn. 
 

Ontwikkelteam TLIM, 
Ingrid, Sean, Anna en Gerdien 

 
 

Snappet 
De kinderen die met een Snappet werken of een Chromebook hebben oortjes nodig bij een aantal oefeningen. Wij willen 
u vragen om de kinderen oortjes mee te geven.  

 
 

 
 

 
 


