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Agenda Augustus 2022 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag/ 

zondag 

1. 

Zomervakantie 

2. 

Zomervakantie 

3. 

Zomervakantie 

4. 

Zomervakantie 

5 

Zomervakantie 

6. 

7. 

8. 

Zomervakantie 

9. 

Zomervakantie 

10. 

Zomervakantie 

11. 

Zomervakantie 

12. 

Zomervakantie 

13. 

14. 

15. 

Zomervakantie 

16. 

Zomervakantie 

17. 

Zomervakantie 

18. 

Zomervakantie 

19. 

Zomervakantie 

20. 

21. 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 

29. 

29. 

1e schooldag 

2022-2023 

Start thema 1 

KiVa 

30. 31.   30. 

 

Agenda September 2022 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag/ 

zondag 

   1. 2. 3. 

4. 

5. 

Start kledingactie 

Deze week vinden 

er opstartge-

sprekken plaats 

6. 7. 8. 9. 10. Oud papier 

11. 

12. 

Deze week vinden 

er opstartge-

sprekken plaats 

13. 14. 15. 

Schoolreis unit 

Savanne (4,5) 

16. 17. 

18, 

19. 20. 

Voorstelling van 

Beresteyn groep 

1-2: Guppie 

21. 22. 23. 24.  

Verwijderen van 

oude speeltoestel 

schoolplein 

25. 

26. 

Start plaatsen 

nieuwe 

speeltoestellen 

Start thema 2 

KiVa 

27. 

Voorstelling van 

Beresteyn groep 

7-8: Ik ben 

Vincent 

28. 

Tech for Fun, 

groep 8 

29. 

Schoolreis unit 

Onderwater-

wereld (1,2 en 3) 

en Jungle (6 en 7) 

30.  

Algemeen 
Welkom terug! 

 
Nieuwsbrief odab Westerschool 

 
Groen van Prinstererlaan 24 

9648 AJ Wildervank 
Postbus 2046 9640 CA Veendam 

T: 0598-416132 
E: info@daltonwesterschool.nl 
W: www.daltonwesterschool.nl 
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We wensen iedereen van harte welkom (terug) op onze school. Ondanks dat de 

aanloop naar het schooljaar 2022-2023 iets anders verloopt (zie Nog geen MijnSchool) 

dan gewenst en gehoopt is het team van odab Westerschool vandaag met heel veel 

enthousiasme gestart. En we zagen dat de kinderen er ook weer heel veel zin hadden. 

Wat leuk om iedereen weer te zien! 

 

Nog geen MijnSchool 
In de zomervakantie zijn we overgestapt op een nieuw administratiesysteem, te weten Parnassys. Helaas is 

de overgang niet geheel vlekkeloos verlopen zodat we op moment van schrijven nog niet kunnen koppelen 

met Basispoort en MijnSchool. Concreet betekent dit dat de leerlingen niet bij het digitale lesmateriaal 

kunnen en er nog geen communicatie kan plaatsvinden via MijnSchool. Daarbij hebben we tevens te maken 

met een vertraging in de levering van verschillende methodematerialen. Dit maakt dat we als school niet 

konden starten zoals we eigenlijk zouden willen en wordt van de leerkrachten van uw kind flexibiliteit en 

inventiviteit gevraagd. Gelukkig beschikken de leerkrachten over deze kenmerken en zijn we uiteraard 

vandaag gewoon van start gegaan. 

 

Nieuwe leerlingen 
Voor en in de vakantie is een aantal kinderen 4 jaar geworden; dat 

betekent dat ze nu (definitief) naar school gaan. Phlox, Vieve, Liz en 

Abbygail: van harte welkom op onze school. 

Ook mogen we een aantal kinderen verwelkomen, die nieuw bij ons op 

school komen vanuit een andere school. Dat zijn bij de kleuters Quinten 

en Madee en in groep 3 Aya. Ook jullie heten we van harte welkom en 

wensen jullie een heel fijne schooltijd bij ons. 

 

Leerlingenaantal 
We starten het schooljaar 2022-2023 met 246 leerlingen, verdeeld over (in de ochtend) 13 groepen. In de 

middag werken de kinderen in units. We hopen uiteraard dit schooljaar nog heel veel kinderen te mogen 

verwelkomen. 

 

Continurooster 
Op school werken we voor het vijfde jaar met een continurooster. Dit houdt in, dat de kinderen van 8.30 – 

14.00 uur naar school gaan en met elkaar op school eten.  

Om bij te dragen aan het zo soepel mogelijk laten verlopen van de lunch vragen we van u het volgende:  

• Laat uw kind weten wat hoort bij de pauzehap en wat hoort bij de lunch. Mocht zowel de pauzehap als de 

lunch in 1 tas zitten, leg de pauzehap dan bovenop.  

• Stop alles wat hoort bij de pauzehap en de lunch niet in dezelfde tas waar ook gymkleding in zit;  

• Voorzie alle broodbakjes en drinkbekers van de naam van uw kind  

• Houd ook bij het samenstellen van de lunch rekening met waar de school voor staat: een gezonde traktatie, 

pauzehap en dus ook lunch. Een extra snoepje in de trommel of luxe chocoladecroissantjes vallen daar dus 

niet onder;  

• Tip: stop de lunch in een koeltasje met koelelement; dan blijft de lunch lekker fris. 

 

Indien het u leuk lijkt om ondersteuning te bieden tussen de middag kunt u dat aangeven bij de directie. Het 

gaat dan om samen met een leerkracht lopen van pleinwacht en/of toezicht houden op een klas dat luncht, 

terwijl de leerkracht even pauze heeft. Het heeft voorkeur dat u structureel op een vast moment in de week 

ingezet kan worden. 
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Start van de dag 
Op onze school streven wij onder meer naar het bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen, alsmede 

het creëren van rust en effectief gebruik van de onderwijstijd voor jullie kinderen. Om dit te kunnen 

realiseren hebben we op school afspraken over het naar binnen gaan van de kinderen. Deze afspraken zien er 

als volgt uit;  

• Ouders komen niet op het schoolplein; afscheid vindt plaats voor de rode brug;  

• De kinderen kunnen vanaf 08.15 uur naar binnen. Ook bij regenachtig weer zal de deur niet eerder geopend 

zijn;  

• Kinderen zitten uiterlijk 08.25 uur in de klas, zodat om 08.30 uur de les daadwerkelijk kan beginnen. 

 

Gymrooster 
Het gymrooster ziet er als volgt uit:  

 

Groep Gymdagen 

3 Maandag en dinsdag 

4 Woensdag en donderdag 

5 Woensdag en donderdag 

6A en 7A Dinsdag 

6B en 7B Donderdag 

8 Maandag en dinsdag 

 

Zowel groep 3, 4 als 5 gymt samen als 1 groep. 

Groepen 6 en 7 gymmen met hun basisgroep en hebben een blokuur gymnastiek. 

Hieronder lees u belangrijke informatie vanuit onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Jolanda Dekens: 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Het schooljaar begint weer en daarmee ook de gymlessen op school! In deze brief staat belangrijke 

informatie met betrekking tot deze lessen.  

 

Gymkleding: leerlingen gymmen in gepaste kleding voor in een gymzaal. Hieronder wordt een sportbroek en 

een sportshirt verstaan of bijvoorbeeld een turnpakje. Daarnaast zijn sportschoenen die niet aflaten nodig 

(witte zool/zaalschoen). Heeft uw kind geen sportschoenen, dan mag hij/zij op blote voeten meedoen. Op 

sokken wordt niet gegymd, in verband met veiligheid.  

 

Afgelopen jaar kwam het bij een aantal leerlingen voor dat sportkleding meerdere keren vergeten werd. We 

gaan hier meer op letten. Dat houdt het volgende in:  

1 e keer vergeten: kan gebeuren, wordt genoteerd, maar mag gewoon worden meegedaan, voor zover 

mogelijk in de kleding die het kind aanheeft; 

2 e keer vergeten: Wordt genoteerd, deze les kan niet meegedaan worden; 

3 e keer vergeten: Wordt genoteerd, deze les wordt niet meegedaan en er zal met u als ouder/verzorger 

hierover contact opgenomen worden.  

 

Dan de hygiëne. Voor de Covid periode aan werd er in de bovenbouwgroepen gedoucht na de gymlessen. We 

willen dit niet geheel weer verplichten, maar we willen wel dat na de gymles opgefrist wordt. Dit mag door te 
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douchen, dit mag ook even met een washandje. Mocht uw kind deo willen 

gebruiken, dan mag dit, maar alleen in de vorm van een roller.  

 

De groepen 6 en 7 krijgen dit schooljaar een dubbel uur gym. Daarom het 

verzoek om deze leerlingen een fles water mee te geven (of een lege fles 

die ze in de kleedkamer kunnen vullen). Tijdens de les zal er een moment 

worden gepland dat de leerlingen even wat kunnen drinken. Gezien het 

een sporthal is mogen er geen andere drink/voedingswaren genuttigd 

worden.  

 

Met sportieve groet,  

Jolanda Dekens-Rozema  

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs 

 

Opstartgesprekken 
In schoolweek 2 en 3 vinden de opstartgesprekken voor de groepen 1 t/m 8 plaats.  

U ontvangt voor dit gesprek via MijnSchool een uitnodiging, waarna u uzelf in kunt plannen. We zien dit 

gesprek als een belangrijk onderdeel van een goede start van het schooljaar en verzoeken daarom alle 

ouders, verzorgers zich hiervoor in te plannen. Zodra we MijnSchool weer kunnen inzetten, kunyt u zich 

inschrijven voor het opstartgesprek. In principe vindt het gesprek plaats op school, tenzij een leerkracht en/of 

ouder bij voorkeur digitaal het gesprek voert.  

De opstartgesprekken vinden plaats tussen 14.30 – 18.00 uur. Het is mogelijk dat een individuele leerkracht 

hiervan afwijkt. Dit is echter een keuze van de leerkracht zelf en u kunt hier een volgende keer dan wel bij 

een volgende leerkracht geen rechten aan ontlenen. 

 

Bijlage 
Op korte termijn ontvangt uw kind van zijn leerkracht het formulier Bijlage. Via dit formulier kunt u zich 

alvast opgeven voor hulp bij bepaalde activiteiten, zowel op groeps- als op schoolniveau.  

Het is de bedoeling, dat u voor elk kind een apart formulier invult. We hebben de data, die reeds bekend is, 

vast toegevoegd, zodat het voor u makkelijker is om uw beschikbaarheid tijdens een activiteit aan te geven. 

We hebben echter nog niet van alle activiteiten de data ontvangen. 

 

Fietsenstalling 
De groepen 6A, 7B en 8 dienen hun fiets te stallen op de daarvoor ingerichte plek buiten het schoolplein. We 

vragen de kinderen om de fietsen zo te parkeren dat ze tussen de zogeheten nietjes staan, zo neer te zetten 

dat er meerdere fietsen naast elkaar kunnen staan en via het fietspad hun fiets parkeren en weer weghalen.  

De groepen 6B en 7A stallen hun fiets bij de fietsenstalling voor hun eigen lokaal 

De groepen 1 t/m 5 stallen hun fiets op het kleuterplein.  

 

Voortgang plein 
In april 2022 kwam de eerste pleinkrant uit, met daarin de plannen die we als school hebben met ons 

schoolplein. Daarna volgden nog 3 Pleinkranten waarin u werd ingelicht over de voortgang hiervan. Ook 

hebben er verschillende acties plaatsgevonden om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Te denken 

valt aan de actie oud ijzer, de sponsorloop en het pleinfeest. Inmiddels zijn we blij dat we de eerste grote 

stappen kunnen zetten op weg naar een nieuw schoolplein. In de week van 26 september worden de 

speeltoestellen geplaatst op het plein aan de kant van de Oeverloper. Voordat dit kan plaatsvinden moet er 

nog wel wat gebeuren: het oude speeltoestel moet verwijderd worden, evenals ruim 100m2 aan gewone 

tegels en rubberen tegels. Deze werkzaamheden staan gepland voor zaterdag 25 september. Hiervoor zoeken 

we vrijwilligers die op deze dag willen helpen. Daarnaast zou het fijn zijn als het gelijk afgevoerd kan worden. 

Welllicht zijn er ouders die belang hebben bij de tegels? 

Indien u zaterdag 25 september kan helpen kunt u dat aangeven bij Han-Rogier de Vrij.  
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Maandag 5 september start tevens de laatste actie in het kader van het schoolplein: de kledingactie. U kunt 

uw kleding vanaf maandag 5 september gedurende de gehele maand september (tot vrijdag 30 september) 

inleveren op school. De actie vindt plaats in samenwerking met Bag2School. Dit bedrijf is gespecialiseerd in 

het hergebruiken van gebruikte kleding. Als school ontvangen we 30 cent per kilo. 

 

Bieb op school 
Sinds 2017 beschikken we over een eigen bibliotheek op school, waar kinderen van alle groepen boeken 

kunnen lenen. De bibliotheek wordt beheerd door ouders of andere betrokkenen bij school. De 

beschikbaarheid van deze vrijwilligers bepaalt tevens de openingstijden van de bibliotheek. Lijkt het u leuk 

om deel uit te maken van de enthousiaste groep van vrijwilligers, die zorgdraagt voor een aantrekkelijke 

bibliotheek? 

Meldt u zich dan aan bij Emely Anneveldt, coördinator leespromotie: 

emelyanneveldt@daltonwesterschool.nl  

 

KiVa thema 1 en de Gouden Weken 
We starten deze week met thema 1 van onze methode KiVa. Daarnaast staan de eerste weken ook in het 

teken van de Gouden Weken. Deze weken staat groepsvorming centraal om een stevig fundament neer te 

zetten voor een fijne sfeer in de groep. Tijdens de Gouden Weken worden onder meer zelf geformu-leerde 

groepsregels vastgesteld, die gaan over groepsverantwoordelijkheid, wederzijds respect en samenwerken. 

Uiteraard worden de groepsregels passend bij de leeftijd opgesteld. 

 

Nieuwe leesconsulent 
In verband met het zwangerschapsverlof van Mirjam Plugge krijgen we dit schooljaar een vervanger, te 

weten Anne Kamps. Anne stelt zich in onderstaand stukje kort aan u voor: 

Mijn naam is Anne Kamps en nu Miriam met zwangerschapsverlof is, ben ik de nieuwe leesconsulent van de 

Westerschool. Dit schooljaar zullen jullie mij misschien wel tegenkomen met zware dozen vol nieuwe boeken, 

of voor een leuke leesactiviteit in de klas. Wanneer ik mensen vertel over mijn nieuwe baan als leesconsulent 

zeggen ze: “Dat lijkt me een leuke baan!” En dat is het ook. Het is heerlijk om iedere dag met kinderboeken te 

mogen werken en om kinderen warm te maken voor de mooiste boeken. Zelf lees ik natuurlijk ook graag. Het 

laatste boek dat ik las was: “Silas en de Wolf”, een echte aanrader!   

 

Tech For Fun 
De groepen 6, 7 en 8 gaan dit jaar naar  weer naar Tech For Fun. De groepen 6-7 gaan in hun unit naar het 

technieklokaal bij de Winkler Prins; groep 8 gaat met hun eigen groep heen. 

We hebben ervoor gekozen om de lessen aan het eind van de dag te laten plaatsvinden. Dit houdt in dat de 

kinderen een aantal keer per jaar later vrij zullen zijn. De lessen duren tot 14.15 uur. Alle kinderen gaan dit 

jaar op de fiets naar het technieklokaal. Kinderen, die vandaar zelfstandig naar huis mogen, dienen hiervan 

een schriftelijke bevestiging van ouders te laten zien. De overige kinderen fietsen met de leerkracht weer 

terug naar school. Om de fietstocht zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden worden ouders gevraagd zich in te 

zetten als verkeersbrigadier.  

Aan het begin van het schooljaar vindt op school een fietskeuring plaats door de plaatselijke fietsenmaker. U 

wordt hier vooraf over ingelicht. 

 

Vakantierooster 2022-2023  
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Eerste schooldag 2022/2023  Maandag 29 augustus 2022 

Herfstvakantie  17- 21 oktober 2022 

Kerstvakantie  26 december 2022 - 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  27 februari - 3 maart 2023 

Goede Vrijdag en 2e Paasdag  7 en 10 april 2023 

Meivakantie (inc Koningsdag)  24  april - 5 mei 2023 

Hemelvaartsweekend  18 en 19 mei 2023 

2e Pinksterdag   29  juni 2023 

Zomervakantie  24 juli  - 27 augustus 2023 

Schooljaar 2023-2024  

Eerste schooldag 2023-2024  Maandag 4 september 2023 

 

De margedagen zijn als volgt vastgesteld:  

Maandag 21 november 2022  

Vrijdagmiddag 23 december 2022 (let op: halve dag; kinderen ’s ochtends naar school)  

Maandag 20 februari 2023  

Woensdag 17 mei 2023  

Maandag en dinsdag 27 en 27 juni 2023 

______________________________________________________________________ 
 

Vanuit de leerlingenraad: 
Zodra de nieuwe samenstelling van de leerlingenraad bekend is, wordt u hierover ingelicht 

______________________________________________________________________ 
Vanuit oud papier coördinatoren 
De coördinatoren oud papier zijn ook voor komend schooljaar weer dringend op zoek naar vaders, moeders, 

opa’s, oma’s en overige familieleden dan wel vrienden, kennissen, buren die het leuk lijken om te helpen met 

het ophalen van oud papier. Dit gebeurt iedere tweede zaterdag van de maand. De start is om 8.00 uur en in 

de meeste gevallen is om 12.30 uur al het oud papier opgehaald. Het oud papier wordt opgehaald met 

vuilniswagens, waar je als vrijwilliger achterop staat. Vervolgens wordt het oud papier opgehaald door of 

containers te legen of dozen oud[papier in de vuilniswagen te werpen. Zeker het laatste jaar is het ophalen 

van oud papier een belangrijke bron van inkomsten voor ons als school. We financieren er onder meer een 

deel van het nieuw te realiseren schoolplein van.  

Nieuwsgierig, geïnteresseerd of enthousiast geworden?  

U kunt zich aanmelden bij een van onze oud papier coördinatoren: 

Bert Jonkers, bjjonkers@gmail.com, 06 - 12551674 

Dicky Knapper, dickyknapper69@gmail.com, 06 – 17509587 

______________________________________________________________________ 
Unit-onderwijs op odab Westerschool 
Vorig jaar zijn we gestart met unitonderwijs in de groepen 5 en 6. 

De aanleiding daarvoor was tweeledig:. 

- De behoefte om beter af te stemmen op de verschillende niveaus binnen een groep. 

- Het dalend aantal kinderen op onze school. Dat zou betekenen dat we de kinderen anders zouden moeten 

groeperen: meerdere combinatieklassen, grotere groepen enz 

- Het unit-onderwijs bood de mogelijkheid om de bestaande groepen zó anders in te delen, dat we daarmee 

een betere afstemming op de leerbehoefte van de kinderen konden bereiken. 

In de ochtend kregen de kinderen in hun basisgroep les in de basisvakken (rekenen, taal, spelling), waarna de 

kinderen in de middag uiteen gingen in units (de kinderen van de groepen 5 en 6 zaten daarbij door elkaar 

heen, waarbij er van 4 basisgroepen 3 unitgroepen werden gemaakt). In de unit ontvingen de kinderen onder 
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meer les in wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek), kregen ze gymnastiek en 

de creatieve vakken en kon het technisch lezen op niveau aangeboden worden.  

 

Welke voordelen hebben we door deze manier van werken ontdekt? 

- Kinderen trekken zich aan elkaar op. 

- De afstemming op individueel niveau, individuele leerbehoeften en mogelijkheden lukt beter. 

- Voor de kinderen op elk niveau betekent het dat er sprake is van verbinding met meer kinderen en dat 

maakt ze uiteindelijk sterker. 

- Kinderen zullen er gewend aan raken om te gaan met meerdere volwassenen/leerkrachten. 

- Kinderen krijgen meer zelfstandigheid, daardoor wordt het eigenaarschap vergroot. 

 

Ook voor de leerkrachten zelf bleek het werken in units veel op te leveren: 

Wat betekent het unit-onderwijs voor de leerkrachten? Wat heeft het ons tot nu toe opgeleverd? 

- De leerkracht wordt gestimuleerd/gedwongen tot grote flexibiliteit. Dat is een leerproces. 

- Specifieke talenten van de leerkrachten worden door de specialisatie meer benut, ontdekt. 

- Het werken in units nodigt uit tot verder kijken dan je eigen groep. 

- De verantwoordelijkheid voor de hele unit wordt door alle leerkrachten gedeeld, je vult elkaar aan. 

- Er is minder sprake van alleen werken, het stimuleert het delen van ervaringen en kennis. 

 

Natuurlijk ging het werken in units niet zonder slag of stoot en liepen we tegen bepaalde zaken aan. Het 

maken van kloppende roosters, die goed op elkaar afgestemd zijn was nog best een uitdaging. Daarbij 

merkten we dat het wisselen van basisgroep naar unit in het begin de nodige tijd kostte, waarbij de kinderen 

er goed om moesten denken de juiste materialen naar de unit mee te nemen. Maar beetje bij beetje kregen 

de kinderen en de leerkrachten het werken in units steeds meer in de vingers en bemerkten we de 

genoemde voordelen steeds meer. 

We willen als school een lerende organisatie zijn, waarbij we met elkaar verantwoordelijk zijn voor (de 

kwaliteit van) ons onderwijs en waarbij we tevens kinderen medeverantwoordelijk willen maken. 

Unitonderwijs draagt hier aan bij. 

 

Dit schooljaar gaan we werken in 3 units, te weten: 

Unit 1: De Onderwaterwereld. Deze unit bestaat uit de volgende groepen: 

- groep 1-2 Dolfijnen 

- Groep 1-2 Zeesterren 

- Groep 3A: Inktvissen 

- Groep 3B: Zeehonden 

Unit-coördinator: Tjitske Slootweg 

 

De leerkrachten zullen binnen de unit veelvuldig samenwerken en overleggen om zorg te dragen voor een 

soepele overgang 1 > 2 > 3. Twee ochtenden per week is er een inloopochtend waarbij de kinderen van de 

groepen 1, 2 en 3 zelf kunnen kiezen waar en met wie ze gaan werken. Daarnaast werkt de unit dit schooljaar 

in ieder geval 1 keer aan hetzelfde thema.  Ook de schoolreis zullen ze als unit samen beleven.  

 

Unit 2: De Savanne. Deze unit bestaat uit de volgende groepen: 

- Groep 4A 

- Groep 4B 

- Groep 5A 

- Groep 5B 

Unitcoördinator: Angelique Cooke. 

 

De groepen zitten in de ochtend in hun basisgroep en krijgen dan de basisvakken. Van 11.45 – 12.15 uur gaan 

de kinderen eten en buitenspelen en vervolgens krijgen ze les in hun unit. Daar worden onder meer de 

wereld oriënterende vakken gegeven, evenals technisch lezen. Ook zal de unit samen op schoolreis gaan. 
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Unit 3: De Jungle. Deze unit bestaat uit de volgende groepen: 

- Groep 6A 

- Groep 6B 

- Groep 7A 

- Groep 7B 

- Groep 8 

Unitcoördinator: Alita Kelder 

 

De groepen zitten in de ochtend in hun basisgroep en krijgen dan de basisvakken. Van 11.45 – 12.15 uur gaan 

de kinderen eten en buitenspelen en vervolgens krijgen ze les in hun unit. Daar worden onder meer de 

wereld oriënterende vakken gegeven, evenals het technisch lezen. Dit geldt met name voor de groepen 6-7. 

Daar waar groep 8 mee kan draaien in de unit zal dit plaatsvinden. Groep 6-7 gaat als unit op schoolreis en 

ook gaan ze als unit naar Tech For Fun. 

 

Dit schooljaar zijn er twee inloopmomenten, waarbij we u als ouder van harte uitnodigen om te komen kijken 

tijdens het unitonderwijs. Maandag 3 oktober en maandag 27 maart kunt u van 12.30 – 14.00 uur staan de 

deuren van de units voor u open en kunt u zelf ervaren hoe unitonderwijs verloopt. 

 

Vanuit unit Onderwaterwereld (groepen 1, 2 en 3) 
Start van het schooljaar – groepen 1-2 

Vanuit de leerkrachten onderbouw: 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

  

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Deze week start het nieuwe schooljaar en wij hebben 

er veel zin in om weer te starten. Hierbij ontvangt u wat (praktische) informatie.   

  

Inloop  

We starten het jaar met twee kleutergroepen, te weten de Dolfijnen en de Zeesterren. De inloop start om 

08:15 uur en om uiterlijk 08:25 uur verwachten we iedereen in de klas. Voor de meeste ouders is het al 

bekend dat de kinderen vanaf de brug zelf de school binnengaan, dit om de zelfstandigheid te bevorderen. Er 

staat altijd een leerkracht bij de kleuteringang om de kinderen te ontvangen. Als u iets wilt doorgeven aan de 

leerkracht, mag u even doorlopen naar de leerkracht die op het plein staat.   

De eerste schooldag is hierop een uitzondering; u mag op maandag 29 augustus, als u wilt, met uw kind mee 

naar binnen komen om even een kijkje te nemen in de (nieuwe) klas.   

  

Eten en drinken  

Rond 10:00 uur hebben de kinderen fruitpauze. Wij vragen u uw kind(eren) een gezonde snack (groente of 

fruit) en drinken mee te geven. Rond 12:00 uur hebben de kinderen middagpauze, waarin ze een boterham 

mogen eten en drinken. Het gebruik van bakjes en bekers (in plaats van zakjes en pakjes) wordt 

gewaardeerd. Om te voorkomen dat de kinderen in de eerste pauze al hun lunch opeten, graag deze 

maaltijden in verschillende bakjes meegeven. Geef uw kind niet meer eten en drinken mee dan het op 

kan. Graag de bakjes en drinkbekers voorzien van naam.  

 

Gymschoenen  

De kleuters hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal. Hiervoor hebben de kinderen geen gymkleding 

nodig, maar wel gymschoenen (deze blijven op school). Zou u uw kind(eren) gymschoenen mee willen geven, 

voorzien van naam?  
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Reservekleding  

In principe zijn de kinderen zindelijk, maar een ongelukje kan gebeuren. Een extra setje kleding in de tas is 

dan handig. Er is ook reservekleding aanwezig op school. We zien deze na gebruik graag weer gewassen 

terug.  

  

Naar huis  

Om 14:00 uur gaan de kinderen naar huis. De leerkracht loopt voorop met de kinderen naar buiten via de 

kleuteringang. Van ouders wordt op dat moment verwacht dat ze vóór de brug 

op hun kind(eren) wachten. De leerkracht heeft een vaste plek, waardoor de leerkracht overzicht heeft en 

duidelijk zichtbaar is voor de kinderen. Spreekt u ook een vaste plek af met uw kind? De kinderen die naar de 

buitenschoolse opvang gaan, worden op het plein door de opvang opgewacht.    

Start nieuw thema 
Het nieuwe schooljaar start met het thema Wij gaan op avontuur op de oceaan. 

Dat klinkt het spannend… en dat is het ook.  

 

Voorstelling van Beresteyn: Guppie 

Donderdag 20 september bezoeken de groepen 1-2 de voorstelling Guppie in van Beresteyn. De voorstelling 

wordt uitgevoerd door Reuring Theater. 

 

Door de zee zwemt een guppie. Een heel klein guppie, die je makkelijk kan zien, zo met die glimmende 

schubben. Ons guppie kijkt zoekend om zich heen, ze is op zoek naar avontuur. Deze gup, die is niet bang. Ook 

niet voor een scherpe staart. Een nare vin die door het zeewier schiet.  

Ze gaat er achteraan. Domme gup, wat doe je nou… 

Guppies zijn geen vechtersbaasjes. En haaien zijn niet lief. Haaien zijn niet op zoek naar vriendjes. Haaien zijn 

op zoek naar guppies. Om te verslinden. Of toch niet? Misschien is deze haai wel lief. Als dat maar goed gaat!  

Guppie is een voorstelling voor kleuters over een vriendschap tussen een shy haai en een moedige gup. Hap, 

slik, blub… 

 

Schoolreis 

De Onderwaterwereld gaat donderdag 29 september op schoolreis naar Landgoed Nienoord in Leek. U krijgt 

hierover vanuit de unit binnenkort meer informatie over.  

______________________________________________________________________ 
Vanuit unit Savanne (groepen 4 en 5) 
Schoolreis 

De Savanne gaat donderdag 15 september op schoolreis naar Drouwenerzand in Drouwen U krijgt hierover 

vanuit de unit binnenkort meer informatie over. 

_____________________________________________________________________ 
Vanuit unit Jungle (groepen 6, 7 en 8) 
Voorstelling van Beresteyn 

De groepen 7 en 8 gaan op dinsdag 27 september naar de voorstelling Ik ben Vincent in van Beresteyn. De 

voorstelling gaat over pesten en overleven in de natuur en wordt gespeeld door Rob Vriens en Enne Koens. 

 

Vincent weet alles over overleven in de natuur, maar in zijn klas vindt hij overleven een stuk moeilijker. Hij 

wordt gepest. Het is nog 7 dagen tot het schoolkamp. In zijn survivalblik heeft hij alles verzameld wat je nodig 

hebt om welke ramp dan ook te overleven. Toch is hij bang. 

 

Dan komt er een nieuw meisje in de klas: Jasmijn. Iedereen noemt haar de Jas. Zij is supercool en wil vrienden 

worden met Vincent. Nu wordt alles anders, althansdat hoopt Vincent. Maar het tegendeel is het geval. 

Iedereen houdt van de Jas, en hoe meer aandacht ze aan Vincent geeft, hoe meer hij daar voor gestraft 

wordt. 

Op kamp loopt alles uit de hand. Vincent vlucht de natuur in. Nu komt het echt aan op overleven. 
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De Theaterkrant over de voorstelling: 

Het mooie verhaal mist zijn uitwerking niet en biedt aanleiding voor een stevig gesprek over pesten. 

Reno van Rijsewijk speelt Vincent: een slimme, wat bedremmelde jongen, die niet wil dat volwassenen zich 

zorgen om hem maken. Daarom schreeuwt hij niet als hij wordt geslagen en verzint hij liever verhalen om de 

mensen gerust te stellen die hem zouden kunnen helpen. Mooi om te zien hoe Van Rijsewijk Vincent doet 

opbloeien van zijn nieuwe vriendschap en hoe hij daardoor minder lijdt onder de intensiverende pesterijen. 

Alle andere personages liggen bij de overige drie acteurs, die allen uitstekend werk doen. In één zin kan 

actrice Evalinde Lammers van een denkbeeldig eekhoornvriendje omwisselen naar de coole nieuwe vriendin 

van Vincent: ‘de Jas’. Roán ten Cate en Nick Renzo Garcia schakelen eveneens behendig tussen onder andere 

Vincents twee vaders, zijn andere twee denkbeeldige vriendjes en zijn twee pestkoppen. 

 

Schoolreis 
Op donderdag 29 september gaat de Jungle op schoolreis naar Klimpark Joytime in Grolloo. U krijgt hierover 

vanuit de unit binnenkort meer informatie over.  

______________________________________________________________________ 
Vanuit de ouderraad 
Vanuit de ouderraad is er geen informatie 

______________________________________________________________________ 
Vanuit psz Kids First 
Frisse start 

Ook de peuterspeelzaal is weer van start gegaan. Zowel de hal als het lokaal zijn in de vakantie onder 

verfhanden genomen en stralen weer frisheid uit. 

Zoals gezegd zal het lokaal naast de peuterspeelzaal na de herfstvakantie dienst doen als BSO-lokaal van Kids 

First. Vanaf dat moment kunt u gebruik maken van deze BSO.  


