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Data om te onthouden 

3 sept. Kennismakingsavond ouders groep 3. 

9 sept.  Fotograaf PO Raad. Meer informatie leest u verderop in de nieuwsbrief.  

11 sept. Ouderraadvergadering. Aanvang 20.00u Deze vergaderingen zijn 

openbaar. U bent van harte welkom. Agenda  wordt binnenkort 

gepubliceerd op onze website. Daar vindt u ook de notulen van 

voorgaande vergaderingen. 

12 sept.  

 

Medezeggenschapsraadvergadering. Aanvang: 19.30u. 

Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. Agenda 

wordt binnenkort gepubliceerd op onze website. Daar vindt u ook de 

notulen van voorgaande vergaderingen.  

16 t/m 20 

sept. 

Verkeersweek. In deze week is er extra aandacht voor het veilig fietsen 

(naar school). Zie het stukje in deze nieuwsbrief. 

23 en 26 

sept. 

Startgesprekken voor de ouders van leerlingen uit groep 4 t/m 7. 

23 sept en 1 

okt. 

Startgesprekken groep 8. 

25 sept. 

12.00u 

Start Kinderpostzegelactie. 

 

2 okt. Peuterochtend. Opgeven via de website.  

3 okt. Oud papier Actie. De overige data zijn op 12-12-2019, 5-03-2020, 14-05-

2020 en 16-07-2020. De container staat van 8.00-16.00u voor de school. 

 

 

 

 

http://www.bernadettemariaschool.nl/
mailto:bernadettemaria@laurentiusstichting.nl
https://www.facebook.com/bernadettemariaschooldelft/
https://app.socialschools.eu/


Terugblik vorige maand  

We zijn natuurlijk eind augustus al begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe 

schooljaar. Uiteraard kon ik daar geen mededelingen over doen i.v.m. onze ludieke opening. Het 

was ontzettend leuk om als team samen met u en de kinderen het schooljaar op deze manier te 

openen. Fijn dat zoveel mensen de tijd hadden gevonden om even mee te kijken in de nieuwe 

klas en kennis te maken met de leerkrachten. Nu de eerste week erop zit, is het een goed 

moment om de kinderen weer zelfstandig naar binnen te laten gaan. Dit geldt vooral voor de 

kinderen van groep 3 t/m 8. Uiteraard bent u van harte welkom als u iets belangrijks wilt 

zeggen tegen de leerkracht. Voor uitgebreide gesprekken is voor schooltijd weinig gelegenheid.  

U kunt dan beter een afspraak maken.  

 

Vooruitblik komende maand 

Binnenkort beginnen er weer allerlei naschoolse cursussen en workshops. 

Het eerste cultuurheldenproject staat in het teken van de Kinderboekenweek met als thema 

“Vervoer”. Aan het eind van de maand worden de startgesprekken gehouden. In deze 

nieuwsbrief staat daar meer over. Verder wil ik graag als nieuwe directeur met verschillende 

geledingen in gesprek gaan over het verleden en de toekomst van de school. Ik zoek hiervoor 8 

ouders uit de diverse bouwen die dit gesprek met mij willen voeren. Als u zich hiervoor wilt 

aanmelden kunt u een Social School bericht naar mij sturen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Dionne van der Helm-Wilmer 

(directeur) 

 

Mededelingen team, de ouderraad en medezeggenschapsraad  
 

Informatieboekje en jaarkalender 

Deze week hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 een informatieboekje meegekregen dat 

speciaal gericht is op de groep waarin uw kind zit. In het boekje staat belangrijke informatie 

over de werkwijze in de groep. Mocht u iets missen, laat het ons weten, dan kunnen we dat in 

de volgende uitgave aanvullen. 

De jaarkalender is aan de oudste van het gezin meegegeven. Van oplettende ouders hebben we 

vernomen dat er een foutje zit in de maand juli 2020. Omdat het nu erg vreemd staat hebben 

we de pagina nog een keer uitgeprint en die heeft uw kind vanmiddag meegekregen.   

 

Overblijfkosten 

Heeft u de tweede termijn tot 18 juli 2019 al betaald? Alvast hartelijk bedankt. Over enkele 

weken worden de herinneringen verstuurd en zal er €5,- administratiekosten gerekend worden.  

 

Tegemoetkoming schoolkosten 2019-2020 

Is uw inkomen niet zo hoog en heeft u schoolgaande kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt 

u een tegemoetkoming krijgen om schoolkosten en schoolspullen mee te betalen.  

De tegemoetkoming loopt via de Delftpas. 

 

De tegemoetkoming is er voor gezinnen met een gezamenlijk netto inkomen dat lager is dan  

€ 1.510,- per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u voor € 5,- een Delftpas kopen. Uw 

inwonende kinderen krijgen dan ieder een gratis Delftpas. 

Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen de tegemoetkoming op hun 

pas bijgeschreven. Hiermee kunt u een deel van de ouderbijdrage op school betalen en bij 

deelnemende winkels schoolspullen aanschaffen.  

 

Hoe werkt het? 

De school heeft het Delftpasnummer nodig om de ouderbijdrage en het schoolreisgeld te kunnen 

declareren bij de gemeente. Wij vragen u daarom om een kopie van uw Delftpas op school in te 

leveren. Deze kopie kunnen wij voor u maken. Dit moet voor 1 februari 2020 zijn gebeurd, 

anders kan de school de kosten niet meer bij de gemeente declareren en moet u het 

schoolreisje zelf betalen. De tegemoetkoming wordt door de gemeente Delft rechtstreeks aan de 

school van uw kind betaald.  

 

Adresgegevens en telefoonnummers 

Adresgegevens en telefoonnummers kunnen veranderen. Het is belangrijk dat wij over de juiste 

gegevens beschikken, zodat wij in voorkomende gevallen contact met u op kunnen nemen. Wilt u 

daarom wijzigingen aan ons doorgeven. U kunt dit doen door een bericht aan ons te sturen via 

Social Schools.  



Rapporten 

Wij willen graag alle rapporten uiterlijk 13 september weer terug op school hebben. Denkt u aan de 

handtekening.  

 

Gesprekkencyclus 

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zijn er verschillende gespreksmomenten.  

In bijgaand schema kunt u lezen, wanneer deze momenten zijn. 

 

Groepen Tijdstip Doelgroep Inhoud 

Nieuwe leerlingen Ongeveer 2 

maanden voor 

de 4e verjaardag 

Ouders van nieuwe 

leerlingen 

Intakegesprek, bespreken ontwikkeling tot nu toe 

en eventuele bijzonderheden. Start schoolperiode. 

kleutergroepen Verschillende 

momenten  

Ouders van nieuwe 

kleuters 

Uitnodiging met groepje nieuwe ouders in de 

eigen kleutergroep om de werkwijze en de aanpak 

in de kleutergroep te bespreken 

kleutergroepen Sept-okt Ouders van kleuters die 

vorig schooljaar op 

school zaten 

Bespreken ontwikkeling kleuter aan de hand van 

de Kijk! observaties 

kleutergroepen Februari Alle ouders Bespreken ontwikkeling kleuter aan de van de 

Kijk! observaties 

kleutergroepen Juni  Ouders oudste kleuters Bespreken ontwikkeling kleuter a.d.h.v. Kijk! 

observaties en overgang groep 3 

Jaargroep 3 september Alle ouders Informatie bijeenkomst werkwijze groep 3.  

Jaargroep 3 november Alle ouders Ontwikkelingsgesprekken en bespreken van 

vorderingen/ ontwikkeling/herfstsignalering van 

leesmethode 

Jaargroep 4 t/m 8 september Alle ouders Startgesprekken, verwachtingen leerling, ouders 

en school voor dat schooljaar (voor jaargroep 8 

ook verwachte uitstroom VO (voorlopig advies) 

Jaargroep 3 t/m 8 Februari  Alle ouders Voortgangsgesprek aan de hand van het 1e rapport 

en de resultaten van CITO. Voor jaargroep 8 

tevens definitief eindadvies VO. 

Jaargroep 3 t/m 7 Juni  Alle ouders Eindgesprek (optioneel) aan de hand van het 2e 

rapport en de resultaten van CITO, evaluatie van 

de doelstellingen. Met de ouders en kinderen van 

groep 7 wordt hier het voorlopig advies 

besproken. 

 

Uiteraard kan er altijd op uw verzoek of op het verzoek van de leerkracht een extra 

gespreksmoment zijn. 

 

Startgesprekken 

Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met een cyclus van 3 gesprekken en 2 rapporten. Om de 

voortgang voor alle partijen duidelijk te maken hebben wij een gespreksformulier. Voorafgaand 

aan het eerste gesprek (startgesprek) vragen wij u om een formulier in te vullen en in te 

leveren bij de groepsleerkracht. Uw kind krijgt dit formulier mee naar huis. De leerkracht kan 

het gesprek dan goed voorbereiden. Het startgesprek is een gesprek om kennis te maken met 

elkaar, te bekijken hoe de ontwikkeling van uw kind tot nu toe is gegaan en om afspraken te 

maken over de ondersteuning van school en thuis.   

Het tweede gesprek is een voortgangsgesprek en vindt plaats in februari/maart. Hierbij 

ontvangt uw kind ook een eerste rapport. Dit rapport is leidraad voor het tweede gesprek.   

Het laatste gesprek is het eindgesprek en vindt plaats in juni/juli. Dit gesprek is optioneel en 

kan zowel door u als de leerkracht ingepland worden. Ook hierbij ontvangt uw kind een 

rapport.   

De data van de startgesprekken ziet u bij het kopje ‘data om te onthouden’ in deze nieuwsbrief.  

 

 



De Gouden Weken: Samen goed van start! 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de 

groepsvorming aan het begin van het schooljaar. 

Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal 

opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De 

eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor 

het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. 

 

De leerkrachten zetten de eerste 4 

weken - naast de reguliere vakken - 

vooral in op de groepsvorming en de 

sfeer in de groep. Dit doen zij door 

onder andere met elkaar te 

bespreken wat de klassenregels van 

dit jaar zijn en verschillende 

(coöperatieve) werkvormen en spellen te doen waarbij je 

elkaar op een fijne, speelse manier beter leert kennen. Je 

ontdekt nieuwe dingen van elkaar en bouwt een band op met 

elkaar, waardoor de klas meer een groep wordt. Hiermee 

willen wij een sterke basis leggen voor een fijn schooljaar. 

 

Zo hebben wij ook als team nieuwe leerkrachten en zijn er ook nieuwe ouders op school. Wij 

leren elkaar ook opnieuw kennen. Wij hopen dat u met ons voor ‘goud’ gaat en samen wilt 

werken aan een fijne sfeer en een fijn schooljaar! 

 

De Verkeersweek 

De Schoolbrengweek is van 16 tot 20 september en staat in het 

teken van een verkeersveilige schoolomgeving. Zoveel mogelijk 

kinderen in de deelnemende regio’s gaan deze week lopend of met 

de fiets naar school. Deze week zullen de kinderen ook een 

praktische verkeersles krijgen.  U kunt als ouder een belofte doen 

om uw kind deze week zoveel mogelijk lopend of op de fiets te 

brengen, waardoor wij als school een prijs kunnen winnen. De 

belofte kunt u doen op https://belofte.schoolopseef.nl/ 
 

Inzamelingsactie Wecycle 4 september van 

start! 

Na de succesvolle inzamelingsactie van vorig 

schooljaar doen wij ook dit jaar weer mee aan de 

Wecycle actie. Er staan 2 dozen klaar voor uw kleine 

huishoudelijke elektrische apparaten. Er staat een 

doos op het rupsenplein en een doos op het 

vlinderplein. De school kan met 75 apparaten een digitale fotocamera of mooie 

boeken voor de bibliotheek krijgen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!  

Wij doen mee aan de actie omdat wij met alle Delftse scholen een 

verduurzaamheidstraject zijn aangegaan met de gemeente, genaamd Edeal. Het 

initiatief heeft als doel Verduurzaming in het Onderwijs door het reduceren van de 

CO2 uitstoot van scholen en vergroten van duurzaamheidsbewustwording. Een 

onderdeel van duurzaamheidsbewustwording is het scheiden van afval. Wij 

scheiden op school al plastic, groenafval, papier en restafval en ook lege cartridges kunt u op 

school kwijt. U kunt uw kleine huishoudelijke apparaten inleveren van 4 september t/m 17 

november. Bij de doos op het Rupsenplein liggen stickervellen, Bij de doos op het Vlinderplein 

liggen kleine inzamelingsdozen. Als u een apparaat inlevert mag u een stickervel of mini 

inzamelingsdoos meenemen. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Peuterochtenden 

Zoals u van ons gewend bent zullen er ook dit jaar weer 5 peuterochtenden plaatsvinden. 

Tijdens de peuterochtend zal een leerkracht van school een taalactiviteit geven aan de peuters 

en hun ouders. Sinds vorig jaar zijn dat activiteiten rondom Schatkist 3, onze nieuwste methode 

die wij bij de kleuters gebruiken. Pompom en Loeloe zijn de hoofdrolspelers die allerlei 

avonturen beleven. Geef u nu op via de website http://www.bernadettemariaschool.nl/cgi-

oic/pagedb.exe/show?no=872&fromno=835  

 

https://belofte.schoolopseef.nl/
http://www.bernadettemariaschool.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=872&fromno=835
http://www.bernadettemariaschool.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=872&fromno=835


Aanmelden broertjes/zusjes 

Aanmelden van nieuwe leerlingen kan gedurende het hele schooljaar. Het is echter voor onze 

administratie en verdeling over de groepen erg handig, als wij weten hoeveel nieuwe leerlingen 

wij kunnen verwachten. Wij doen daarom bij deze een oproep aan alle ouders die thuis kinderen 

onder de 4 jaar hebben en die zich nog niet ingeschreven hebben op onze school, om bij de 

directie een aanmeldingsformulier te komen halen. Alvast hartelijk bedankt voor uw 

medewerking. Voor dit en komend schooljaar hebben wij al een wachtlijst in moeten stellen.  

 

Folders 

Aan het begin van het schooljaar worden wij overstelpt door folders van uitgeverijen en 

aanbieders van boeken, tijdschriften, typecursussen, etc. Wij geven die folders niet meer mee 

met de kinderen, maar leggen ze wel neer op het Vlinderplein en op het Rupsenplein, zodat de 

ouders en/of kinderen die dit willen die folders mee kunnen nemen.  

De folders liggen er tot 27 september.   

 

Fotograaf PO raad 

In de groepen 3-4 en 7-8 zal maandag 9 september een fotograaf aanwezig zijn die voor de 

website van de PO raad foto’s zal maken. De ouders van deze groepen hebben een 

toestemmingsformulier meegekregen om toestemming te verlenen voor het gebruik van deze 

foto’s. We zijn er natuurlijk wel trots op dat zo’n landelijk orgaan ons heeft uitgekozen uit alle 

basisscholen.  

 

Sprankelend afscheid 

Op vrijdag 12 juli was de sprankelende finale van het Cultuurhelden project. Die dag luidde 

meteen de laatste festiviteiten van mijn afscheid van de BMS in. Vanaf september 2018 werd ik 

soms dagelijks, dan weer wekelijks en uiteindelijk maandelijks verrast door de collega’s en de 

kinderen. Daardoor werd het een heel bijzonder afscheidsjaar. Al die momenten zijn vastgelegd 

in een dik boek dat uitpuilt van de foto’s van 45 jaar (Bernadette)-Mariaschool en  kaarten en 

briefjes met bedankjes en complimenten. Om stil van te worden. Dat werden Jeanet, mijn 

vrouw, en ik helemaal toen we de cheque in ontvangst mochten nemen voor ons Vamos project 

in Brazilië. Wat een mooi bedrag. Bijna € 5000 dat kon worden besteed aan dit project in één 

van de achterstandswijken in Garanhuns. Samen met de medereizigers aan onze reis die van 19 

juli tot en met 11 augustus duurde, heb ik de cheque aan het bestuur van het nieuwe 

gemeenschapshuis overhandigd. Ik heb aan de aanwezigen verteld dat het geld bij elkaar is 

gespaard door kinderen en ouders van de school waar ik directeur van was en dat mede met dit 

geld dit nieuwe onderkomen 

gerealiseerd kon worden. Zij vonden 

dit heel bijzonder en zijn erg blij met 

dit onderkomen en met de mooie 

muurtekeningen die door onze groep 

zijn gemaakt. Zelf heb ik vooral in de 

tuin gewerkt, die hoort bij een 

kindertehuis. Het was weer een 

mooie ervaring. Ben u benieuwd naar 

meer verhalen ga dan naar de 

website  www.vamosschipluiden.nl e

n lees de verhalen in het dagboek. 

Nogmaals allemaal bedankt voor het 

vertrouwen dat ik van iedereen 

mocht ondervinden. Het gaat jullie 

allemaal goed! 

  

Joop Zuydgeest, Pensionaris 

 

Welkom op school 

 

Robbyn Spaargaren KC  Haley Boon KB 

Djefflyn de Just KC   Jailey Janssen KB 

Omari Bouman KC   Joëlle van Bruggen KC   

Boov Tichem KC   Bayp Tichem KA    

Tessa van Akkeren KB  Noah Reisner groep 3   

Davi Nowee groep 5   Aye Konsan groep 6b 

 

 

http://www.vamosschipluiden.nl/


Even voorstellen 

 

 

Mijn naam is Ronald Smit en dit schooljaar ben ik te vinden bij groep 7 op 

maandag, dinsdag en woensdag. Voor de Bernadette Maria School ben ik 

werkzaam geweest als leerkracht bij een basisschool in Voorburg van een 

andere stichting. Met enthousiasme en af en toe een geintje gaat het 

helemaal lukken in groep 7. Wilt u meer over mij weten, kom 

eens langs.    

 

 

Hoi! Ik ben Lara, samen met juf Petra de juffen van groep 6b. Ik 

ben 31 jaar oud en woon in Delft. Sinds dit schooljaar werkzaam op 

de BMS. Hiervoor werkte ik op SBO Laurentius. Mijn hobby's zijn 

wandelen, lezen, kamperen, tuinieren en met mijn gezin en 

vrienden leuke uitstapjes maken. Ik heb enorm veel zin in de 

nieuwe uitdaging op de BMS. Als u vragen heeft, kom dan vooral 

eens langs!  

 

 

 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en daarom stel ik mij graag even 

voor. Mijn naam is Tjarda Wensing, ik ben 32 jaar en sinds 1 februari 

werk ik op de Bernadette Mariaschool. Daarnaast studeer ik aan de 

hogeschool Leiden (pabo) en daar ben ik iedere woensdag en vrijdag 

zoet mee. Samen met mijn partner en zoontje Luuk van bijna 2 jaar 

oud wonen we in Nootdorp.   

  

Hiervoor heb ik bijna 10 jaar in de kinderopvang gewerkt, waarvan 

de laatste 5 jaar met veel plezier bij peuterspeelzaal de Ronde Kring, 

die ook in ons schoolgebouw zitten. Maar nu dus met veel 

enthousiasme de overstap gemaakt naar het basisonderwijs en dit 

schooljaar voor de klas bij kleutergroep KA (op de maandag en 

dinsdag). En daar heb ik heel veel zin in!   

 We gaan er een mooi jaar van maken!  

  

Groetjes, Tjarda   

 

 

Hallo, mijn naam is Patricia de Kok. Ik ben 42 jaar. Ik woon in Delft met 

mijn vriend en dochter. Ik sta al 17 jaar voor de klas en ik heb hiervoor op 

de Monseigneur Bekkersschool in Delft gewerkt . Nu is het tijd voor een 

nieuwe uitdaging op de BMS. Ik heb er heel veel zin in en ik ben al heel 

warm ontvangen.  

 

 

 

 

Mijn naam is Enny en ik ben 34 jaar. Sinds kort werk ik als pedagogisch 

medewerker bij de TSO en de NSO. Ik heb 3 kinderen (2 jongens en een 

meisje, thuis heb ik het lekker druk). Mijn karakter is te omschrijven als 

vriendelijk, zorgzaam, sociaal en leergierig. Een van mijn passies is 

voetbal. Ik ben een grote supporter van Barcelona en als trouwe fan houd 

ik alle wedstrijden nauwkeurig bij. Daarnaast houd ik van lekker koken. 

Regelmatig komen vrienden bij mij over de vloer voor wie ik dan wat 

lekkers klaar maak.  

 

 

 



Mijn naam is Lisa Lander en ik woon in Ypenburg. Op het 

moment ben ik vierdejaars Pabo student op Thomas More Hogeschool in 

Rotterdam. Het komende halfjaar loop ik mijn afstudeerstage in 

groep 6A. Ik ben er op de dinsdag, woensdag en de donderdag. 

Daarnaast zal ik rond december vijf weken iedere dag voor de klas 

staan als afronding van mijn afstudeerstage.   

In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met creatieve activiteiten, zoals 

knutselen en muziek maken. Ik vind dit leuke bezigheden, omdat ik 

dan lekker tot rust kan komen. Ik wandel graag met de hond en in 

mijn vakanties werk ik als vrijwilligster bij jeugdcentrum Don Bosco 

in Rijswijk.    

Ik ben een rustig en geduldig, maar ook nieuwsgierig persoon. Ik 

ben erg leergierig en leer best snel. Ik ben geordend en ga vaak 

planmatig te werk, maar ik kan mij ook flexibel opstellen als dit 

nodig is. Ik probeer mij open te stellen voor de leerlingen, zodat 

ze altijd naar mij toe kunnen komen voor vragen of als ze iets kwijt 

willen. Ik hecht veel waarde aan de zelfstandigheid van de 

leerlingen, dit probeer ik dan ook terug te laten komen in 

mijn lessen.   

Ik vind het leuk om kinderen dingen te leren, maar ook leer ik graag van de kinderen. Zij 

zijn namelijk een grote leerervaring en laten mij vaak versteld staan in wat ze al kunnen en 

weten. Ik kijk erg uit naar de komende periode!  

Heeft u nog vragen? Kom gerust naar mij toe.  

 

 

Ik zal mijzelf even voorstellen. 

Mijn naam is Wendy, woon in De Lier en ik werk per 2 september 

op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de 

voorschoolse opvang en in kleutergroep KA en doe de 

tussenschoolse opvang. In de vakanties zal ik werkzaam zijn op 

de buitenschoolse opvang.   

Ik ben 38 jaar en ik ben moeder van 2 dochters van 4 en 7 jaar. 

 

Ik heb er heel veel zin in om op jullie school te komen werken, 

omdat werken met kinderen en hen iets kunnen leren/ meegeven 

mij erg aanspreekt. 

Ik vind het erg belangrijk ondersteuning te kunnen bieden in de 

klas voor zowel de leerkracht als aan het kind. Tevens hoop ik 

mijn steentje bij te kunnen dragen aan een prettige en stimulerende leeromgeving voor uw kind 

door betrokkenheid te tonen en respectvol met hen om te gaan.  

Ik hoop u hiermee geïnformeerd te hebben en mocht u nog vragen hebben, kunt u die gerust op 

de dagen dat ik aanwezig ben aan mij stellen. 

 
 

Nieuws uit de groepen   
 
Let op! Meer informatie over activiteiten wordt verstrekt via Social Schools. Raadpleeg ook daar de 
agenda.  
 

Nieuws uit de kleutergroepen 

Ook in de kleutergroepen zijn we weer fijn begonnen aan het 

nieuwe schooljaar. 

Voor de meeste kinderen was het ook wel weer een beetje 

spannend na een lange vakantie. 

Gelukkig waren de juffen en meester niet echt te laat op 

school die eerste schooldag! 

Natuurlijk doen  ook wij mee met de gouden weken. 

We hebben al leuke spelletjes gedaan om elkaar beter te leren 

kennen, want de groepen zijn weer anders: 

vriendjes en vriendinnetjes naar groep 3, weer nieuwe 

kinderen die in de vakantie 4 jaar zijn geworden en soms zelfs een nieuwe juf. 

We gaan er met elkaar weer een fijn schooljaar van maken! 



Vanaf 16 september gaan we weer op avontuur met onze Pompom. 

We beginnen met het anker "Een huis vol dozen" 

De tweede week van het anker ontvangt u de ouderbrief waarin ook tips staan wat  u met uw 

kind thuis kunt doen omtrent dit anker. 

Gevraagd: We willen graag jongens en meisjes onderbroeken. We kunnen nog een aanvulling 

gebruiken voor de ongelukjes op school. 

Jaargroep 3: 

Op woensdag 18 september gaan wij met de groep naar de kinderboerderij. Hier gaan we de 

excursie 'Meneer de pauw' doen.  

U kunt uw kind op de gewone tijden brengen en halen op school.  

Wij zijn voor dit uitstapje op zoek naar drie ouders die een groepje willen begeleiden. Kunt u 

ons helpen dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven of een Social Schools bericht sturen.  

 

Jaargroep 7 en 8 

Dinsdagmiddag 24 september krijgen de kinderen van de leerkracht de uitleg en materialen 

voor de Kinderpostzegelactie. De kinderen mogen hier woensdag 25 september vanaf 12 uur 

mee langs de deuren. Ze zijn dus 15 minuten eerder vrij! 

 

Jaargroep 7: 

We gaan tot aan de herfstvakantie nog even door met het onderhoud van de moestuintjes. Dit 

zal vooral gaan om wat oogstwerk, onkruid wieden en uiteindelijk het tuintje leeg halen. Zouden 

de kinderen de spulletjes die ze daarvoor nodig hebben weer mee naar school kunnen nemen? 

 

Jaargroep 8: 

Op woensdag 2 oktober gaan wij van 10:00 tot 11:30uur naar de Botanische tuin. Tijdens deze 

excursie leren de leerlingen over de geschiedenis en het gebruik van allerlei tropische gewassen 

en specerijen die ze uit eigen keuken kennen. Wij vertrekken om 09:45uur met de fiets van 

school. Ik ben op zoek naar twee begeleiders. 
 

Via Social Schools heeft u de eerste informatie gekregen over de werkweek. Graag uiterlijk 27 

september het inlichtingenformulier en kopie verzekeringsbewijs inleveren bij de leerkracht. 

Begin oktober wordt er een informatieavond gehouden voor de ouders. Aanvang: 19.30u. Duurt 

een klein uurtje. 

 

 

Kunst- en Cultuuractiviteiten 
 

Mad Science  

De inschrijving voor Mad Science is – na een spetterende opening - inmiddels geopend. Deze 

cursus gaat dinsdag 17 september start. De kinderen verzamelen op het Vlinderplein. Ze 

kunnen na schooltijd gewoon op school blijven en krijgen iets te drinken en te eten. Na afloop 

van de cursus kunt u eventueel uw kind op komen halen. Wilt u a.u.b. buiten wachten. 

 

 

Trefwoord 
 
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode 
‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, 
foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, 
staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de 
leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter laat zien 
welk thema in een bepaalde periode actueel is.  

 

 

 

 
 


