
   
 
 
 
 
 
 
 
11 oktober 2021 

Planning 
6 t/m 15 oktober Kinderboekenweek 
14 oktober  NIO groep 8 
18 oktober  Start herfstvakantie t/m 22 oktober    

 

Beste ouder(s), 
 

De herfst is in aantocht! We zijn alweer zeven weken onderweg in dit schooljaar en er is al heel veel 
gebeurd! De eerste weken lag de nadruk vooral op groepsvorming. Na een lange vakantie uit elkaar 
geweest te zijn, worden de regels en groepsnormen opnieuw bepaald. Er is een nieuwe juf of 
meester en er zijn nieuwe klasgenootjes bijgekomen of vertrokken.  
Ondertussen wordt er natuurlijk heel veel nieuws geleerd en is de Kinderboekenweek van start 
gegaan. Het thema is ‘Worden wat je wil’ en er wordt veel gelezen en geleerd over beroepen. Ook 
zijn er ouders die over hun beroep komen vertellen in de klas. De kinderen reageren hier heel 
enthousiast op! 
 
Met de herfstvakantie in zicht zien we ook het aantal verkouden kinderen weer toenemen. Een 
verkouden kind mag gewoon naar school, maar als uw kind daarbij koortsig is, dan is het verstandig 
om te laten testen. 
 
De meeste coronamaatregelen zijn inmiddels niet meer van kracht.  In de school houden we ons nog 
aan:  
➢ handen wassen meerdere keren per dag;  
➢ hoesten en niezen in de elleboog; 
➢ het schoolplein is alleen voor de kinderen, de ouders blijven wachten buiten het plein. 
  
De kinderen mogen naar school:  
➢ als ze af en toe hoesten;  
➢ met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.  

  
De kinderen moeten thuisblijven als:  
➢ het kind koorts heeft en/of benauwd is;  
➢ als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;  
➢ het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  
➢ het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij COVID-19 ook koorts 

heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een 
negatieve testuitslag heeft;  

➢ het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis 
gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode 
mag het kind daarna weer naar school.  

  
Een kind met milde klachten dat niet getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij 
is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar 
school.  
 



Langzamerhand mogen er ook weer ouders in de school. Er zijn al ouders die in de bibliotheek helpen 
en na de kerstvakantie willen we, als de maatregelen blijven zoals ze nu zijn, ook uw hulp vragen in 
de groepen.  
 
Saskia Zaat & Harro Veerman 

 

Lerarentekort 
We kunnen er niet meer om heen: ook bij ons op school is het lerarentekort duidelijk zichtbaar. Het 
lukt ons niet om de vacature van juf Liedewij in te vullen en ook lukt het niet om vervanging te 
vinden voor de zieke leerkrachten in de school.  
 
Om die reden zijn de groepen 8 inmiddels samengevoegd. Ook zijn er al regelmatig groepen thuis 
gebleven en het ziet er naar uit dat dit vaker zal voorkomen. We proberen u altijd tijdig te 
informeren, maar dat lukt niet altijd. We vinden het heel fijn dat u tot nu toe veel begrip heeft 
getoond en we hopen dat dit ook in de toekomst zo zal zijn. Ondertussen doen wij ons uiterste best 
om geschikte vervangers te vinden via social media, uitzendbureaus en de inzet van ZZP-ers. Als u 
nog tips voor ons heeft, horen we deze graag! 

 

Ouderbijdrage 
Voor de zomervakantie hebben we u al geïnformeerd over de veranderingen binnen de Ouderraad 
en het innen van de ouderbijdrage. 
 
Ook dit schooljaar willen we weer allerlei leuke dingen samen doen, zoals de schoolreis en de 
activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Pasen, een spelletjesdag, enzovoort. Deze 
activiteiten vinden we heel belangrijk, want plezier hebben met elkaar is voor alle kinderen belangrijk 
om goed te kunnen leren. 
 
We organiseren deze activiteiten samen met de Ouderraad. Om dit te kunnen doen is een 
ouderbijdrage nodig. Na de herfstvakantie ontvangt u een aparte brief over de hoogte van deze 
ouderbijdrage en de manier van betalen. 

 

Leerplichtambtenaar en te laat komen 
Zoals u weet beginnen de lessen om 8.30 uur en moeten de kinderen dus voor die tijd in de 
klas aanwezig zijn. Wij zijn blij dat zoveel ouders en kinderen het belangrijk vinden om rekening te 
houden met de start van de lessen, dat is een compliment waard.   
Jammer genoeg komen er regelmatig kinderen te laat in de klas. Het is erg storend voor de groep en 
de leerkracht als kinderen te laat binnenkomen. Daarnaast is het voor uw kind helemaal niet prettig 
om te laat  in de klas te zijn.  Ik wil, u namens het team, uitdrukkelijk verzoeken ervoor te zorgen 
dat uw kind voor half negen in de klas aanwezig is. Veel kinderen zijn al rond kwart over 8 op het 
schoolplein en deze kinderen zijn altijd op tijd in de klas. De start van de dag is voor iedereen heel 
belangrijk en het is prettig de dag zonder te haasten te beginnen. Wij denken dat u uw kind ook een 
goede start van de dag gunt.  
 
Komt uw kind toch te laat:   
Voor u als ouders/verzorgers is het volgende beleid bij te laat komen belangrijk om te weten:  
3x  De leerkracht spreekt de ouders/verzorgers aan of schrijft een bericht in Social Schools  
6x  De leerkracht meldt dit bij de IB ‘er, de IB ‘er gaat met de ouders/verzorgers in gesprek  
9x  De directeur doet een melding bij de Leerplichtambtenaar. 
Leerplicht stuurt een waarschuwingsbrief of ouders worden uitgenodigd voor gesprek. Blijft 
de leerling te laat komen, dan doet de directeur nogmaals melding bij Leerplicht, ouders 
worden uitgenodigd door de leerplichtambtenaar voor een gesprek. 
 
Alle kinderen die te laat komen, komen bij de hoofdingang naar binnen. 

 



Nieuwe rekenmethodes Semsom (groep 3) en Getal & Ruimte Junior (groep 4 t/m 8) 
Na de herfstvakantie starten we met twee nieuwe rekenmethodes. De bestaande rekenmethode is 
verouderd. Daarom zijn we vorig schooljaar al op zoek gegaan naar een methode die past bij onze 
leerlingen 
 
Getal & Ruimte Junior (groep 4 t/m 8) is een traditionele rekenmethode; de nadruk ligt op het 
oefenen van de rekenregels en rekenprocedures. De kinderen leren dus de zogenaamde ‘platte’ som, 
zonder dat ze een verhaaltje moeten lezen en daar de som dan zelf uit moeten halen. De kinderen 
krijgen dagelijks instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen. Elke week wordt na 
het ophalen van de voorkennis veel aandacht aan de strategie besteed. Zo kunnen kinderen zich de 
rekenvaardigheid echt eigen maken voordat ze gaan toepassen. 
 
Semsom (groep 3) is een methode speciaal voor de kinderen in de groepen 1 t/m 3. Semsom groeit 
mee met kinderen in de onderbouw en begeleidt hen op een natuurlijke manier van speelse kleuter 
naar zelfstandige leerling. Doordat bewegend en spelend leren geïntegreerd is in iedere les, is het 
voor iedere leerkracht mogelijk aansprekende rekenlessen te geven. 

 

De Vreedzame School - Sociaal Emotioneel Leren 
We streven op school naar een positief werkklimaat waarin de kinderen actief, zorgzaam en 
initiatiefrijk zijn. We zien onze school als een omgeving waar de kinderen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op 
te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot 
een plezierige plek te maken. 
 
Langzamerhand krijgt sociaal emotioneel leren steeds meer een plek op ons rooster. We zien een 
duidelijk positieve ontwikkeling in de school die nog meer vorm gaat krijgen als we aan het werk 
gaan met een methode voor sociaal emotioneel leren. Tijdens de laatste studiedag is er gekozen voor 
de methode De Vreedzame School. Nog dit schooljaar zal het team getraind worden en gaan we er in 
de groepen mee aan de slag. Omdat we sociaal emotioneel leren heel erg belangrijk vinden, zullen 
we u regelmatig informeren over de voortgang. 
 
Meer informatie over De Vreedzame School vindt u op www.vreedzame.school  

 

Voorstellen Cindy Geenjaar – schoolmaatschappelijk werker 
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken 
naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of 
de thuissituatie.  
 
 
Bij vragen zoals bijvoorbeeld: 
➢ Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? 
➢ Heeft u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? 
➢ Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? 
➢ Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben? 
➢ Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt? 
 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Barbara de Vos of Annemarie Gips 
(intern begeleiders van de school) of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn 
vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook 
voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. 
 
Zie voor meer informatie www.smw-basisschool.nl   

 
 
 

http://www.vreedzame.school/
http://www.smw-basisschool.nl/


Speelstart – Up Kinderopvang 
De Speelstart groep van Up Kinderopvang is weer open op woensdagochtend. Speelstart is een speel- 
en leergroep voor jou en je kind in de leeftijd van 1,5 tot 2,5 jaar. Speelstart is leuk én leerzaam en 
een opstapje naar de peuterspeelschool. 
https://www.upkinderopvang.nl/vragen/wat-is-speelstart/ 

 
 
 

 

https://www.upkinderopvang.nl/vragen/wat-is-speelstart/

