
Belangrijke data 

24 september  Luistergesprek groep 3 t/m 7 

28 september   Luistergesprek groep 3 t/m 7 

30 september   Start Kinderboekenweek 

13 oktober   MR vergadering 

19-23 oktober  Herfstvakantie 

26 oktober   Inosdag (alle leerlingen vrij) 

27 oktober   OV vergadering 

19,23 en 24 november Facultatieve oudergesprekken 

20 november   Lesvrije dag 1 
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Uit de directiekamer 
Beste ouders/verzorgers, 
 
We zijn inmiddels een paar weken onderweg. En hoewel het onzeker tijden zijn kan ik concluderen dat we het tot nu toe goed 
met elkaar kunnen “managen”. Het is fijn te zien dat het team er de volle 100% voor gaat. Met bewondering kijk ik naar de flexibi-
liteit die zij tonen en de wijze waarop zij voor elkaar klaar staan. Datzelfde geldt ook voor onze leerlingen die hebben laten zien 
ook flexibel te zijn als de juf of meneer in één keer afwezig is. Er staat plots een ander gezicht voor de groep of een 
“onderwijsheld”. Een onderwijsheld? Later in de nieuwsbrief leest u hier meer over.  
 
De komende week staat de Kinderboekenweek gepland. Het thema van dit jaar is, EN TOEN! Tijdens de Kinderboekenweek  gaan 
we terug in de tijd. We brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lezen samen spannende 
verhalen over ridders, en komen alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. 
We verkennen werelden uit het verleden door het lezen van boeken! Er wordt achter de schermen druk geoefend, geknutseld en 
gewerkt om er een succes van te maken. Om een klein tipje van de sluier op te lichten deel ik een foto…..TOP SECRET eigenlijk…
Uiteraard in de volgende nieuwsbrief meer informatie over alle activiteiten rondom de Kinderboekenweek!! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Maartje Schalk 
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BHV op de PenP! 
Vorige week heeft de jaarlijkse herhaling van de BHV plaatsgevonden.     
Samen met collega’s van team Kbs de Weerijs hebben we weer alles her-
haald en geoefend rondom de thema’s brand en ontruiming, blusmiddelen 
en eerste hulpverlening. In geval van calamiteiten zijn wij weer goed ge-
traind en weten we hoe we moeten handelen. 

 

Jaargang 31 // 24 september 2020 // nummer 3 

Week tegen pesten 

Het kan u vast niet ontgaan zijn. Deze week is weer de 
Week tegen pesten gestart. Eigenlijk bijzonder dat daar 
een week voor is, elke week zou een week tegen pesten 
moeten zijn. 

In de klassen zijn we het hele jaar door bezig met PBS, 
Positive Behaviour Support. Door goed gedrag te belonen, al is het maar 
door een compliment, ontstaat een fijne sfeer. Hoe fijner de sfeer in de 
groep hoe minder pestincidenten plaats vinden. Belangrijk dus om positief 
gedrag te blijven belonen!! 

Daarnaast wordt natuurlijk aandacht geschonken aan het niet pesten. Wat 
is pesten, waarom wordt er gepest en als je het ziet gebeuren wat kun je er 
dan zelf aan doen?? 

In de bovenbouw groepen is al vroeg in dit schooljaar aandacht geschonken 
aan het gebruik van app groepen op de mobiele telefoon. Helaas gaat het 
daarin vaak fout. In de klassen hebben we dit besproken met WHATHAPPY; 
wat willen we wel en wat niet in de groepsapp. Denk daarbij aan schelden, 
buitsensluiten, afspreken etc.... U als ouders hebben daar natuurlijk een 
heel belangrijke rol in. Kijk eens wat daar allemaal gebeurt in die groepen, 
hoe reageert uw kind op anderen, wat wordt er besproken.... Bespreek ook 
met uw kind wat er van ze wordt verwacht in app gesprekken en wat niet! 

Op vrijdag 25 september gaan de vertrouwenspersonen Arianne Addicks en 
Karin Verschuren langs de groepen. Zij stellen zich weer voor, bespreken 
hun rol als vertrouwenspersoon en zullen ook digitaal pesten aan bod laten 
komen in de hogere groepen. We stropen onze mouwen op om het pesten 
zoveel mogelijk tegen te gaan!! 

Heeft u het idee dat uw kind gepest wordt of een pester is, laat het dan de 
groepsleerkracht en/of de vertrouwenspersoon weten. Samen kunnen we 
er iets aan doen. We zeggen niet voor niets, als we het niet weten kunnen 
we ook niet helpen en het is echt bewezen; pesten gebeurt overal en vaak 
zo geniepig dat het in een groep niet meteen opvalt..... 

 

Groene voetstappen 
Vorige week was de week van de Groene Voetstappen.  

Hieronder ziet u het behaalde resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

79% van de ingevoerde verplaatsingen is een groene 
verplaatsing geweest. Een positiever resultaat t.o.v. 
vorig schooljaar (73%). De doelstelling van 80% heb-
ben we net niet gehaald. Maar we zien een positieve 
verandering en daar zijn we erg tevreden mee! 

Zoals alle jaren zien we duidelijk een verschil tussen 
onder-/middenbouw en bovenbouw: de bovenbouw 
verplaatst zich groener. Op zich te verklaren; zij gaan 
vaak zelfstandig, op de fiets, naar school. In veel groe-
pen wordt daar dan ook 80% of meer gehaald!  

Uitschieters zien we in de groepen 8 waar we meer 
dan 90% behalen! 

 

 

 

 



Oproepen!! 

 

Heeft u een lesbevoegdheid? Ziet u het zitten 
om ons een dag te ondersteunen bij uitval van 

een teamlid? 

Laat het weten aan Maartje  

maartje.schalk@inos.nl 
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Studiedag 23 September 

Zoals u vorige keer heeft kunnen lezen is een van onze doelstellingen dat 
we VierKeerWijzer voor de vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis verder 
uitwerken en implementeren.  

VierKeerWijzer biedt wereldoriëntatie aan in de vorm van thematisch 
onderwijs. De thema’s overzichtelijk en compact zodat kinderen zich opti-
maal kunnen verdiepen in een onderwerp. Doordat zij zich verdiepen in 
bepaalde thema’s blijft deze opgedane kennis beter beklijven. Binnen 
VierKeerWijzer is de theorie rond meervoudige intelligentie een belangrijk 
onderdeel. Het gaat ons er niet om kinderen in te delen en te voorzien 
van een label. De theorie van meervoudige intelligentie wordt vooral be-
nut bij het inrichten van een uitdagende leeromgeving. Hierdoor ontstaat 
een dermate rijke omgeving dat kinderen zeer gemotiveerd, zelfstandig, 
onderzoekend, nieuwsgierig en taakgericht bezig zijn. Daarnaast hebben 
kinderen meer keuzeruimte en zijn meer verantwoordelijk voor het eigen 
leerproces.  De leerkracht begeleidt het proces in de klas en neemt hierbij 
de rol van coach en mentor aan. Op deze wijze is de leerkracht nauw be-
trokken en kan de kinderen goed volgen. 

Gisteren hebben we met elkaar de thema’s van VierKeerWijzer nog eens 
kritisch bekeken en aangepast daar waar we dat nodig vonden. Ook heb-
ben we met elkaar nieuwe materialen ontwikkeld en verder uitgewerkt. 
Er zijn plannen gemaakt om ook op leerjaar niveau groepsdoorbrekend te 
gaan werken en er is met elkaar gesproken over creatieve manieren van 
toetsen.  

Naast VierKeerWijzer zijn we ook gestart met Klas in Kaart. Bij klas in kaart 
wordt er een “foto” gemaakt van de groep en deze wordt gepresenteerd 
aan de parallelgroepen. Leerkrachten kunnen elkaar vervolgens bevragen 
en tips geven. Op deze wijze leren wij ook elkaars groepen kennen en 
wordt het meer een gedeelde verantwoordelijkheid. De gesprekken wor-
den als zeer waardevol ervaren.  

Tot slot hebben we met elkaar opgeruimd. Een opgeruimde omgeving 
geeft rust en is meer uitnodigend. Mocht u de school nu binnenlopen, 
schrik dan niet! Alle oude spullen staan klaar met als doel verscheept te 
worden naar een ontwikkelingsland. Zij zijn vast en zeker blij met onze 
“oude” spullen. 

We kijken terug op een leerzame studiedag waarin samen leren en wer-
ken centraal heeft gestaan.  

 

En 

Denkt u aan het aanmelden van eventuele 

broertjes en zusjes? Voor ons is het fijn om 

te weten i.v.m. diverse planningen.  
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Onderwijshelden 

Helaas hebben we nog steeds te maken met onzekere tijden door 
Covid-19 en het oplopende lerarentekort. Als het gaat om inzet van 
personeel wachten ons ook de komende periode grote uitdagingen. 
Stil zitten is in deze geen optie. Samen zoeken we naar creatieve en 
innovatieve oplossingen voor het lerarentekort en de uitdagingen die 
Covid-19 met zich meebrengt.  

Binnen Inos is men gestart met een pilot genaamd Onderwijshelden. 
Ook onze school neemt deel aan deze pilot. De komende periode 
gaan we benutten om te onderzoeken of en hoe de Onderwijshelden 
op onze school inzetbaar zijn.  

Onderwijshelden zijn studenten of net afgestudeerden (HBO) en 
hebben hart voor het onderwijs. Zij staan dicht bij de belevingswe-
reld van de leerlingen en zien het werk niet alleen als een zinvolle 
bijbaan, maar ook als introductie tot een mogelijke carrière in het 
onderwijs.  

Met hun bevlogen krachten zorgen zij niet alleen voor een dosis in-
spiratie in het onderwijs, maar ook voor nieuwe aanwas van onder-
wijstalent. Naast de ondersteuning als toezichthouder bij een leer-
kracht die alleen digitaal aanwezig kan zijn, kunnen de Onderwijshel-
den voor verschillende ondersteunende werkzaamheden worden 
ingezet. De leerlingen volgen de instructie in de klas waarna zij onder 
begeleiding van de Onderwijsheld aan de slag gaan met de stof.   

Vorige week hebben we de onderwijshelden al in twee groepen inge-
zet en de eerste ervaringen zijn positief. We zullen u 
uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelin-
gen en ervaringen.  

Schoolbieb 
Van 30 september t/m 11 oktober is het weer Kinder-
boekenweek. Bruna wil graag samen met scholen, ou-
ders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken 
stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische 
scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor 
je schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer 
gratis kinderboeken de school bij Bruna mag uitzoeken! 
 
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

• Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel 
en leveren de kassabon(nen) in op school. 

• De school verzamelt alle kassabonnen van aanko-
pen gedaan tijdens de actieperiode (van 30 september 
t/m 11 oktober 2020). 

• De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 14 novem-
ber 2020 ingeleverd worden bij uw lokale Bruna-winkel.  

• De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbe-
dragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt 
een waardebon voor het te besteden bedrag. 

• De school mag t/m 16 december 2020 
voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe lees-
boeken uitzoeken bij een Bruna-winkel. 

 

Wij hopen dat scholen, kinderen én ouders meedoen, 

want leesplezier creëer je samen! 

 

 

 

 

 


