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Beste ouders, 

Voor u ligt de allereerste nieuwbrief van dit 

schooljaar. Middels de nieuwsbrief informeren wij u  

maandelijks over activiteiten die op school hebben 

plaatsgevonden en over andere bijzonderheden. 

Vanaf volgende maand kunt u ook steeds een stukje 

lezen over ons Reggio onderwijs en de Rots & Water 

lessen en/of leefregels, steeds afkomstig van een 

andere groep. 

In deze  nieuwsbrief: 

 Aanwezigheid  

 Gesprekcyclus 

 Ziekmeldingen 

 Verkeerssituatie school 

 Opening (jaar-) thema 

 Traktatie van de maand 

 Vervolg happy & healthy 

 Kookatelier 

 Frobelturm 

 Tuin en tuinateliers 

 BSO 

 Aanwezigheid 

Esther van Poppel, onze IB-er (intern begeleider) is 

aanwezig op dinsdag-woensdag-donderdag. José 

Mangelaars, administratief medewerkster, is 

aanwezig op dinsdagmorgen. Annemieke Martens, 

directeur, is aanwezig op maandag-dinsdag-

donderdag-vrijdag.  

 Gesprekcyclus  

Afgelopen week hebben de kennismakingsgesprek-

ken plaatsgevonden. Door zowel team als ouders 

worden deze gesprekken als prettig en zinvol 

ervaren. Het tweede officiële gesprek staat gepland 

in februari, net na het eerste rapport. Mocht u de 

behoefte hebben om tussendoor de leerkracht te 

spreken, dan hebben we de hele maand november 

gereserveerd voor tussentijdse oudergesprekken. U 

kunt dan zelf bij de leerkracht aangeven of u hem of 

haar graag wil spreken. Andersom kan de leerkracht 

dat ook doen. Daarnaast ben u altijd uitgenodigd 

een gesprek met de leerkracht te hebben als u daar 

behoefte aan heeft. 

 Ziekmeldingen 

Ziekmeldingen graag via Mijnschoolinfo tussen 08.00 

en 08.15 uur. U kiest daarvoor in Mijn Schoolinfo de 

berichtenfunctie, zoekt de naam van de leerkracht 

en vervolgens kunt u het bericht typen en 

verzenden.  



 

 

Augustus 2019 

 Verkeersituatie school 

Tijdens het halen en brengen van uw kinderen is het 

soms erg druk met auto’s. Wij verzoeken u dringend 

uw auto niet op de stoep, in de bocht of op een 

andere onoverzichtelijke plaats te parkeren. Bij 

sporthal Tuinwijk is een heel groot parkeerterrein 

beschikbaar. Op nog geen minuut lopen van de 

school parkeert u veilig, geeft u het goede voorbeeld 

aan uw kind(-eren) en zorgt u mede voor een veilige 

schoolomgeving voor onze leerlingen, uw kinderen!  

Met ingang van deze week hebben we een nieuwe 

verkeersouder. De pappa van Jaenay uit groep 4 

heeft zich aangemeld. Fijn dat we een nieuwe 

verkeersouder hebben! 

Overigens ook fijn dat onze hoofdluisbrigade is 

uitgebreid met 2 en de kookbrigade met 3 

enthousiaste moeders! 

 Opening (jaar-)thema. 

 

Afgelopen maandag vond de eerste opening plaats. 

Niet alleen het jaarthema werd bekend gemaakt, 

ook het eerste Reggio thema werd gepresenteerd. 

Na een korte presentatie van juf Wendy en juf 

Annemieke over ons Reggio onderwijs: waar komt 

het vandaan( Reggio Emilia in Italië), wie was de 

grondlegger (Loris Malaguzzi) en wat waren zijn 

ideeën : kinderen zijn op communicatie gericht 

(waarbij communicatie veel meer is dan spreken, 

luisteren en schrijven, maar juist ook dans, muziek, 

mimiek, drama, beeldende vorming) en kinderen 

leren vooral van elkaar, dan pas van volwassenen en 

daarnaast is een inspirerende leeromgeving 

belangrijk. 

Na deze korte uitleg, die werd ondersteund met 

foto’s uit onze dagelijkse praktijk, kwam er uit elke 

groep 1 leerling (van peuterspeelzaal t/m groep 8) 

op het podium die een stukje van een gedicht 

voordroeg. Het gedicht was: “Zeker de 100 is er 

wel.” van Loris Malaguzzi. Dat deden ze heel goed, 

onze kanjers. 

Met het voordragen van het gedicht werd ook het 1e 

Regio thema duidelijk: ‘de 100 talen van een kind’. 

Het jaarthema is: ‘100 werelden om te ontdekken’. 

We gaan dit jaar met onze thema’s terug naar de 

basis. De komende weken ziet u het thema, op een 

creatieve manier uitgebeeld, groeien in onze school. 
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 Traktaties van de maand 

 

 
Giel uit groep 3 trakteerde op lekkere prikkers. Hij was 

20 juli jarig. Nog gefeliciteerd Giel! 

 

 
Laurijs uit de andere groep 3 was 27 augustus jarig en trakteerde 

op piratenprikkers..Gefeliciteerd Laurijs! 

 

 

 Vervolg happy & healthy 

Vorig schooljaar zijn we in groep 3, tijdens het vierde 

thema, Happy & Healthy, op initiatief van de 

kinderen aan de slag gegaan met de pakjes drinken 

die dagelijks mee naar school genomen worden. Ze 

hebben een onderzoekje gedaan. De vraag was: 

“Hoeveel pakjes worden er op Marco Polo in 1 week 

gedronken?” Het resultaat: 237 pakjes.  

    

Daarnaast hebben we de pakjes onderzocht op 

hoeveelheid suiker en uitgerekend hoeveel klontjes 

er in de verschillende pakjes zitten. Dat is soms 

schrikbarend veel! Het resultaat hebben we 

verwerkt op een mooi bord. De conclusie van de 

kinderen is: minder pakjes is beter voor het milieu, 

want plastic is niet goed voor de natuur. Daarnaast is 

water drinken het gezondst, want daar zit geen 

suiker of zoetstof in.  Doet u mee met dit 

voornemen?  
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Volgende week zal dit bord in de hal te zien zijn, 

loopt u er ook eens langs en kijkt u naar het 

resultaat van het onderzoek van groep 3 (nu groep 

4)? 

 Kookatelier 

 

Afgelopen woensdag vond het eerste kookatelier 

plaats. Groep 5 was aan de beurt. Eerst gingen ze 

naar de Dirk, waar ze een speurtocht door de 

supermarkt deden. Zo leerden ze hoe het werkt in 

een supermarkt. Terug op school werd er een 

heerlijk broodje gezond gemaakt. 

 In de supermarkt. 

          
 

 Frőbelturm 

 

Leerling van groep 6, 7 en 8 samen aan het werk met 

de Frőbelturm. De bedoeling is om middels  

samenwerking een toren te bouwen. Dat deden ze 

goed: er werd prima samengewerkt en er werd veel 

met en van elkaar geleerd. 
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 Tuin en tuinateliers 

 

Tijdens de vakantie is er door opa Jan hard gewerkt 

in de tuin. Met dat warme weer moest er veel 

gesproeid worden. Er is een heel nieuw stuk gras 

aangelegd, waardoor er zo’n 60 m2 extra 

speelruimte is ontstaan. Op de foto kunt u zien dat 

daar meteen goed gebruik van werd gemaakt.  

 

       

       
 

De tuinateliers, verzorgd door opa Bas en Jan, zijn 

ook weer begonnen. Tijdens de vakantie is alles flink 

gegroeid en nu is er al veel oogstrijp. 
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 Van de BSO. 

Hopelijk heeft iedereen een fijne zonnige vakantie 

gehad. 

Vanaf dit schooljaar deelt de buitenschoolse opvang 

het lokaal samen met peuteropvang De Tovertuin. 

Wij gaan er dit schooljaar weer een super mooi jaar 

van maken vol met leuke activiteiten en uitstapjes! 

 Vanaf aankomende week gaan wij weer beginnen 

met onze thema’s en komen de leukste activiteiten 

weer voorbij!  

Groetjes van de bso!   

 

 

 

Ik wens u een heel fijn weekend, 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de rest van het team, 

 

Annemieke Martens 

 



 

 

 
 

 
  

 

 

             

 

 

 

 

 

 


