
 

    

 

d.d. 29-09-2022 
 
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.  

 
Na een goede en prettige start samen met  alle kinderen kregen we al snel te maken met coronabesmettingen. 
Opnieuw improviseren, groepen noodgedwongen naar huis en er het beste van maken. Dit is geen begin als 
we voor ogen hadden. Toch is het wel een stukje realiteit. Vervangers zijn er niet of nauwelijks meer te krijgen. 
Inmiddels zijn alle leerkrachten weer volop aan het werk en keert de rust weer.  
 
Het sectorplan corona is opgesteld evenals het schooljaarplan. Beide plannen worden binnenkort in de MR 
besproken. Voor het komende jaar richten we ons op rekenen, differentiatie en later in het schooljaar op High 
Performing Schools. Hierover volgt in januari meer nieuws.  
 
Voor rekenen hebben we zoals eerder gemeld een nieuwe methode: Wereld in Getallen 5. Deze methode 
biedt een duidelijk gestructureerd programma en werkt  doelgericht; de aanpak verschilt in gebruik van Wereld 
in Getallen 4. We gebruiken dit schooljaar om deze methode goed in de vingers te krijgen. Verder willen we 
het analyseren van toetsgegevens verdiepen en afspraken maken rondom automatiseren. Juf Anneke, onze 
rekencoördinator, biedt vanuit haar expertise de nodige ondersteuning.  
 
Dit schooljaar is het laatste jaar dat we scholing krijgen in het geven van een Expliciete Directe Instructie 
(EDI). We richten ons nu op differentiatie in instructie, in tijd en in aanbod, zodat we beter aansluiten bij de 
onderwijsbehoeften van de kinderen.  
 
Miriam Kuiper, intern begeleider, gaat tot half november de groepen in om te kijken naar de extra begeleiding 
van kinderen in de groepen. Wordt de zorg planmatig aangeboden en hoe zien we dat terug in de groep? 
Daarna neem ik het stokje van haar over. De klassenbezoeken zullen dan in het teken van EDI en 
klassenmanagement staan. Zo krijgen we een goed beeld van waar we op dat moment staan. Op 14 februari 
vindt er een interne audit plaats. De laatste interne audit was in oktober 2020 en sindsdien hebben we al veel 
onderwerpen opgepakt, ontwikkeld en verbeterd.  
 
De laatste jaren hebben we de gevonden voorwerpen bewaard in een kunststof kratje. Dit kratje staat vlakbij 
het kantoor van Sjirk Schepers, onze beheerder. Hij heeft van alle gevonden voorwerpen foto’s gemaakt, die 
u aan het eind van deze nieuwsbrief kunt bekijken. Herkent u iets dat nog van u is? Wilt u dit dan voor de 
herfstvakantie ophalen? Wat niet wordt opgehaald gaat zoveel mogelijk naar een goed doel.  
 
In coronatijd hebben we elkaar amper kunnen zien en spreken. De contacten gingen vooral per mail. Om 
elkaar weer te ontmoeten en om te vernemen wat u bezighoudt ten aanzien van de school organiseer ik op 
verschillende momenten een koffiemoment met ouders. De eerste is op vrijdag 28 oktober om 8.30 uur.  
Wilt u zich wil aanmelden voor dit koffiemoment? Dan houd ik er rekening mee. bsdelaweij@tjongerwerven.nl  
 
 
Hartelijke groet,   
 
Dineke Homan  
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SPAAR MEE VOOR  ONZE SCHOOLBIEB 

Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek.  
 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je 
schoolbieb!’ Lezen is een feestje! Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door 
samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. 
Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  
 
Zo werkt het: 
Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de 
Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in 
bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle 
ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen. Hoe 
meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? 
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er 
samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
 
 

LUIZENPLUIZEN 

Bij de laatste controle na de zomervakantie zijn er in groep 1, 2 en 8 luizen en/of neten aangetroffen bij kinderen. 
Het blijft belangrijk om uw kind te blijven controleren op luizen of neten. Kinderen brengen het soms ongemerkt 
over op elkaar. De enige manier om hoofdluis effectief te bestrijden is grondig controleren en behandelen (kammen, 
kammen, kammen…)  
Wij vragen u dan ook uw kind de komende tijd te controleren op hoofdluis. Wanneer u luizen of neten aantreft, 
raden wij u aan uw kind tegen hoofdluis te behandelen. 
Wanneer u bij uw kind luizen of neten constateert, stellen wij het zeer op prijs als u dit aan de groepsleerkracht 
meldt. We kunnen dan goed in de gaten houden of er nog luizen of neten aanwezig zijn.  
 
Vrijdag 30 september aanstaande gaan we met een groepje ouders de kinderen uit groep 1, 2 en 8 opnieuw  
controleren.  
 
We verzoeken u uw kind daarom die dag geen ingewikkelde vlechten, haardrachten of gel in de haren te 
doen zodat ook wij makkelijker uw kind kunnen controleren.  
 
Wij hopen op uw medewerking. 
 
En mochten er nog ouders zijn die zich willen aansluiten, wees welkom! 
 
Het LOT (LuizenOpsporingsTeam)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGENDA VOOR DE KOMENDE PERIODE 

 
Datum Tijd  Activiteit Aanvullende informatie 

26 t/m 30-09  Verkiezing leerlingenraad   

30-09  Juf Dineke vrij   

03-10 19.30 uur MR vergadering  

04-10  Dierendag  

05-10  Dag van de leerkracht   

  Start kinderboekenweek  

06-10 11.00  Samensprong participantenoverleg  

07-10  Juf Miriam vrij   

13-10 Hele dag Juf Dineke afwezig directieoverleg  

 Middag  Juf Miriam afwezig directie en IB-overleg  

14-10  Schoolreisje groep 7: Nemo Amsterdam  

  Juf Dineke vrij   

17 t/m 21-10   Herfstvakantie   

28-10  Juf Miriam vrij   

30-10  Wintertijd   

02-11  HGPD gesprekken   

04-11  Juf Dineke vrij   

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakanties 2022-2023  

Herfstvakantie  17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022  

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2022 t/m 3 maart 2023 

Pasen  7 april 2023 t/m 10 april 2023 

Meivakantie  24 april 2023 t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie  24 juli 2023 t/m 3 september 2023  

 
Vrije dagen 2022-2023: 
05 december 2022 (maandag), Sinterklaas, leerlingen uit groep 1 t/m 4 ’s middags vrij  
23 december 2022 (vrijdag), Kerst, leerlingen uit groep 1 t/m 4 ’s middags vrij  
18 januari 2023 (woensdag), teamscholing EDI, alle leerlingen ’s middags vrij  
10 februari 2023 (vrijdag), margedag alle leerlingen vrij  
12 april 2023 (woensdag), teamscholing EDI, alle leerlingen ’s middags vrij  
27 juni 2023 (dinsdag), margedag, alle leerlingen vrij 
12 juli 2023 (woensdag), margedag, alle leerlingen vrij  
21 juli 2023 (vrijdag) laatste schooldag, alle leerlingen vrij  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIJLAGEN  

 

Flierefluit 
 
In de week v.d. opvoeding van 3 t/m 7 oktober organiseert Scala een Ouder en Kindmarkt.  
Een markt met informatieve stands en met leuke activiteiten.  
Ook de speel-o-theek is op deze markt aanwezig.  
De gratis markt is van 12:00 – 18:00 uur bij Scala in de Kompaan,Moskampweg 3-5 in Oosterwolde. 
  
Voor meer informatie : open de bijlage en/ of  
                                   kijk op de website van Scala. (www.scala-welzijn.nl/ouderenkindmarkt 
  
Je bent van harte welkom!! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.scala-welzijn.nl/ouderenkindmarkt


 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


