
 

    

 

 

d.d. 23-11-2021 
 
Ziekmelding: stuur a.u.b.een Parro bericht aan de leerkracht of bel na 8.30 uur met 0516-438150. Geen 

voicemail inspreken; berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Al eerder schreef ik over Expliciete Directe Instructie. Als team willen we ons bekwamen in het geven van een 
goede EDI-les. Dit is het tweede schooljaar dat we hiermee bezig zijn. In totaal hebben we hier drie jaar voor 
uitgetrokken om het goed in de school neer te zetten. Hierin zijn we allen lerend. Alle leerkrachten krijgen dit 
jaar beeldbegeleiding om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Ook doen we aan collegiale consultatie. 
Kijken bij een collega in de klas en van elkaar leren. In een bouwvergadering kan een EDI-les door de 
leerkrachten worden voorbereid. Zo worden samen alle stappen van het EDI-lesmodel nogmaals geoefend. 
De stuurgroep stuurt dit proces aan en doet ook aan klassenbezoeken en flitsbezoeken. De stuurgroep bestaat 
uit juf Aimee, juf Miriam en juf Dineke. Vanuit de stuurgroep kan ik zeggen dat we al prachtige EDI-lessen 
hebben gezien! Ik ben dan ook enorm trots op het team, dat ondanks coronamaatregelen, zich zo inzet om 
het onderwijs te verbeteren.  
 
Het NPO-plan wordt 24 november besproken in de MR. Voor ons stond extra hulp aan kinderen voorop. De 
extra hulp ziet er als volgt uit:  
 
Groep 3: Juf Minke op dinsdag, woensdag en vrijdag (eigen formatie)  
               Juf Carina op maandag en donderdag (NPO-gelden) 
Groep 4: Meester Romke op maandag en dinsdag (NPO-gelden) 
               Juf Minke op donderdag (eigen formatie) 
Groep 5: Juf Baukje op woensdagmorgen (NPO-gelden) 
               Juf Marijke en juf Marjolein helpen om de beurt mee op woensdagmiddag mee in groep 5  
               (eigen formatie) 
Groep 6 t/m 8: Juf Miriam op donderdag (eigen formatie)  
Groep 6 t/m 8: Juf Lotte L komt vanaf 1 januari 2022 twee ochtenden in de week om groepjes kinderen te 
               begeleiden (NPO-gelden).  
Alle zorg wordt planmatig verleend.  
 
 Hartelijke groet,  Dineke Homan  

 

 

 
 



 

LEGE FLESSENACIE  

De kinderen komen met tassen vol met  lege flessen op school en mogen deze zelf legen boven een grote doos. 
Oooohhh er zitten er al heel veel in! Er kunnen natuurlijk nog meer flessen bij! De actie loopt nog tot de 
kerstvakantie. Graag de lege flessen inleveren MET dop! Lege flessen uit het buitenland kunnen we helaas niet 
aannemen. Sjirk Schepers zorgt ervoor dat alle lege flessen weer bij de betreffende supermarkten komen voor 
het innen van het statiegeld. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een berenbrug (speeltoestel) op het 
achterste plein.  
 

 
 
 

SINTERKLAAS  

Vrijdag 3 december vieren we Sinterklaas op school. Dit gaat natuurlijk een groot feest worden. Vanwege corona 
mogen ouders helaas niet bij de aankomst aanwezig zijn. 
 
Bij de groepen 1 t/m 4 komen Sinterklaas en zijn Pieten langs. 
 
De kinderen mogen als Piet of Sinterklaas verkleed op school komen. Alle kinderen krijgen op school pepernoten 
en een beker ranja. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12 uur vrij.   
 
De groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en vieren het Sinterklaasfeest in hun eigen klas. 
 

GGD/SCHOOLARTS  

 

De GGD werkt in deze tijd iets anders dan anders:  
De leerlingen die nu in groep 8 zitten (vorig jaar gr 7) krijgen een vragenlijst toegestuurd. 
De verpleegkundige beoordeeld of een indicatiecontactmoment nodig is door: 

• Dossier onderzoek 

• Voorbespreking met leerkracht 

• De vragenlijst, ingevuld door ouder. 
  
Als  ouders graag een gesprek met de verpleegkundige of arts willen dan kan dat, dit kan aangegeven worden in 
de vragenlijst.  
 
 



 

Agenda voor de komende periode 

Datum Tijd  Activiteit Aanvullende informatie 

24-11 13.00  Juf Miriam IB-overleg  Beetsterzwaag 

25-11 11.30 Leerlingenraad   

26-11  Juf Dineke vrij  

30-11 10.00 JOS-overleg Samensprong   

02-12  Juf Miriam afwezig opleiding KC  Amsterdam  

03-12  Sinterklaas op school  

  Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij   

06-12  HGPD-gesprekken  

16-12  Juf Dineke directie-overleg   

22-12  Kerstatelier  ‘s morgens 

23-12  Kerstviering   

24-12  Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij   

 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakantie 2021-2022  

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 t/m 25 februari 2022 

Pasen  15 april 2022 t/m 18 april 2022 

Meivakantie  25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie  18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022  

 
Vrije dagen 2021-2022: 
3 december 2021 (vrijdagmiddag): leerlingen groep 1 t/m 4 vrij  
24 december 2021 (vrijdagmiddag): leerlingen groep 1 t/m 4 vrij 
12 januari 2022 (woensdagmiddag): EDI-scholing, ook leerlingen groep 5 t/m 8 vrij 
28 februari 2022 (maandag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
2 maart 2022 (woensdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
11 mei 2022 (woensdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
20 mei 2022 (vrijdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
25 mei 2022 (woensdag): Tjongerwervendag, alle leerlingen vrij  
15 juli 2022 (vrijdag) laatste schooldag, zijn de leerlingen NIET vrij.  

 



 

BIJLAGEN  

Nieuwsbrief van de bibliotheek  
www.bzof.nl/educatie 
Voor actuele nieuwtjes en leuke tips! 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voorlezen en zelf lezen 
Lezen en voorlezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Laat 

uw kind ontdekken welke boeken hij/zij leuk vindt om te lezen. Kom daarom 

naar de bibliotheek waar een enorm gevarieerd aanbod is te vinden. Naast 

boeken zijn er ook tijdschriften te vinden. Zelfs voor baby’s heeft de 

bibliotheek al een aanbod. 

 

Naast leesboeken zijn er ook informatieve boeken te vinden over allerlei 

onderwerpen. Ook zijn er stripboeken, gedichtenbundels en tijdschriften te leen. 

 

Een lidmaatschap is gratis voor personen tot 18 jaar! Dus KOM NAAR DE BIEB! 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Beginnen met lezen in groep 3! 
Zit je kind in groep 3, dan begint het zo langzamerhand 

al wat te lezen. Welke boeken zijn nu geschikt voor deze 

kinderen?  

 

In de bibliotheek vind je een kast met eerste leesboekjes, 

die nog weer zijn onderverdeeld in verschillende niveaus. 

Wat betekenen nu al die etiketten? 

De eerste leesboekjes hebben een aanduiding met een 

letter E (eerste leesboekje). Hierbinnen is de volgende 

indeling gemaakt: 

 

S – Start   → deze boekjes kunnen de meeste kinderen na                      

                                    drie maanden leesonderwijs lezen 

http://www.bzof.nl/educatie
https://www.bzof.nl/lidworden/boetevrij.html


 

M3 – Midden groep 3 →  Na ongeveer 5 maanden 

leesonderwijs zijn deze boekjes  

geschikt 

E3 – Eind groep 3  → De aanduiding geeft al aan wanneer  

kinderen met deze boekjes vooruit 

kunnen 

M4 – Midden groep 4 → Dit is het laatste niveau dat een 

aparte aanduiding heeft in de  

Bibliotheek 

 

Kunnen kinderen dit lezen, dan kunnen ze terecht bij de 

gewone A-boeken. De A staat voor ongeveer 6 tot 9 jaar. 

 

Natuurlijk is niet elk kind gelijk en betekent het ook niet dat een 

kind niet anders mag lezen/lenen. Het allerbelangrijkst is dat het 

kind plezier heeft in lezen en het boek dus leuk vindt. Een 

handige regel om een boek te kiezen dat niet te moeilijk is, is de Vijf vinger test. 

  

Lekker lezen 

Onderbouw Onderbouw 

Kom naar huis – John Bond 
Klein konijn heeft 

ontzettend veel zin om 

in de tuin te 

kamperen.  

Maar eerst moet hij 

daarvoor nog wel wat 

spullen halen. 

Onderweg raakt hij het een en ander 

kwijt. En breekt er een hevig onweer los. 
 

Pas op voor die koe! – Carlo Peeters 

& Susanne Kolster 
Paps mist een koe. Ze 

loopt vast nog in de 

wei. Gijs en Saar gaan 

naar de koe. Ze wil 

niet weg uit de wei. 
Met woordspelletjes en 

een strip. 

 

Middenbouw Middenbouw 

Noedel de Doedel – Jonathan Meres 

 
De klas van meester Rik 

krijgt een nieuw 

klasgenootje: het jonge 

hondje Noedel. Wanneer 

de kinderen op 

schoolreisje naar het 

strand gaan, mag 

Noedel ook mee. Maar is 

dat wel zo handig? 
 

Bureau Speurneus en de 

Boekenmaffia – 

Jozua Douglas 
Meneer de Bruin wil dat 

zijn zoon Lev een 

beroemde 

superdetective wordt. 

Als een moord in de 

bibliotheek wordt 

gepleegd en de 

bibliothecaris Sjaak 

Schreef wordt verdacht, wil hij dat Lev 

zijn onschuld bewijst Maar dan wordt 

meneer de Bruin zelf gearresteerd. 

Bovenbouw Bovenbouw 



 

Altijd vluchten – Christine 

Linneweever 
1820. Met een zieke 

moeder en een vader 

die het geld opzuipt, is 

het leven voor Andries 

(12) niet makkelijk. Hij 

hoopt dat het beter zal 

gaan in de kolonie in 

Drenthe. Maar vlak voor 

hun vertrek overlijdt zijn 

moeder. En het leven in Frederiksoord is 

zwaar. Misschien kunnen ze beter 

vluchten? 

Terry Dentons echt seriues geweldige 

gids voor alles – Terry 

Denton 
Wil je meer weten over 

van alles?In dit boek 

lees je over het heelal, 

de aarde, het leven 

op aarde, het 

menselijk lichaam en 

over alle toffe dingen 

die mensen hebben 

uitgevonden. 
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