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Schoolfruit 

Hoera, we zijn weer ingeloot voor de Schoolfruit-actie. Vanaf direct ná de herfstvakantie tot de week van 12 april 

krijgen de kinderen iedere dag een stukje fruit. Dit is mogelijk dankzij een Europese subsid ie.  

 

Continu-rooster 

Zoals voor de zomervakantie aangekondigd zouden we het continu-rooster i.v.m. de corona-crisis voortzetten tot 

de herfstvakantie. In samenspraak met Ouderraad en Medezeggenschapsraad over al dan niet voortzetten van 

het continurooster, hebben we nu moeten besluiten om het continurooster voort te zetten tot, in ieder geval,  aan 

de kerstvakantie. Dit omdat de coronacrisis helaas nog steeds niet bezworen is. Ergo, het laait weer op!   

Deze voortzetting  geldt ook het wegbrengen en ophalen van de kinderen van achter de vlaggetjes-lijn.  

10-minutengesprekken zijn wél weer mogelijk en voor het bijwonen van de klassenshows gaan we een (besloten) 
YouTube-kanaal openzetten.  

Contact met de leerkracht is mogelijk door eerst een mailtje te sturen. Adressen staan in de schoolgids.  

 

Studieochtend 

Op woensdag 7 oktober is er een studieochtend voor de leerkrachten werkzaam in de groepen 1 t/m 4. De 

leerlingen uit deze  groepen zijn die ochtend vrij. 

De leerkrachten gaan zich die ochtend onder deskundige leiding buigen over de leerdoelen in de groepen 1 en 2 

en de eventuele gevolgen hiervan voor de groepen 3 en 4.  

 

Schooljaarplan 

Nadat onze Medezeggenschapsraad in augustus een presentatie heeft gehad over het Schooljaarplan, hebben 

deze week de bijbehorende gesprekken plaatsgevonden met de directeur-bestuurder en de onderwijskundig 

medewerker van OP KOP. Het waren prettige gesprekken tijdens welke onze doelen voor dit schooljaar zijn 

besproken. De belangrijkste zijn: Optimalisering van de aansluiting van gr. 2 – gr. 3, de hieruit voortvloeiende 

leerdoelen voor de groepen 1 en 2, de invoering van een nieuwe methode voor het technisch lezen in de groepen 

4 t/m 8 en een volgende stap in de vorming van een Integraal KindCentrum (aansluiting peuterspeelzaal – 

basisschool).  
  

Kinderboekenweek (rectificatie) 

Op woensdag 30 september start de jaarlijkse Kinderboekenweek. I.v.m. de coronacrisis kunnen we de opening 

niet, zoals onze gewoonte is, openen met een speciale Toermalijn-activiteit. Daarom sluiten we dit jaar aan bij de 

landelijke speciale coronaproof-opening via de televisie. Samen met een speciaal lied + dansje van Kinderen 

voor Kinderen wordt het die woensdag vast hartstikke leuk. En natuurlijk bouwen we onze school weer om tot 

een echte Kinderboekenweek-school. Via Social Schools houden we u op de hoogte.  

 

 

 



 

QR-code voor de website van school: 

Sinds enkele dagen heeft de school een QR-code die gekoppeld is aan de website van school. Logan van der 

Horst uit groep 8 heeft deze QR-code voor school gemaakt. Bij de verschillende ingangen van school hangt deze 

QR-code ook, zodat belangstellenden snel op de website van school kunnen. 

 

Ouder-kind-gesprekken 

Zoals in groep 8 al enige jaren gebruikelijk, gaan we ook in groep 7 ouder-kind-gesprekken houden. 

Hiermee willen we het eigenaarschap van onze leerlingen voor de eigen ontwikkeling en het eigen  

leerproces vergroten. De gesprekken vinden de komende weken plaats en de betreffende ouders zijn 

per brief geïnformeerd en uitgenodigd. 

                    

Belangrijke data 

 

September 

Woensdag 30 

Start Kinderboekenweek “En toen.... 

 

Oktober 

Maandag 5 

Dag van de Leraar 

 

Woensdag 7 

Studiedag gr. 1 t/m 4 – de leerlingen van deze groepen zijn die dag vrij 

 

Vrijdag 9 

Klassenshow gr. 7/8 (voor ouders te zien via een besloten YouTube-kanaal – nadere info volgt nog) 

 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 

herfstvakantie 


