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Agenda november 

 

datum activiteit groep 

1 november Introductielessen leerlingenraad Groep 5 t/m 8 

1 november Gastles Veilig Verkeer Nederland Groep 7 

1 november Bezoek Archeologisch museum 
Haarlem 

Groep 4 

6 november Staking Alle kinderen vrij 

14 november Bezoek gemeentehuis n.a.v. 
leerlingraadverkiezing 

Groep 5 

15 november Verkiezing leerlingenraad Groep 5 t/m 8 

18 november Bezoek theater ‘Meis’ Groep 4 

20 november Aulaochtend Groep 4 

20 november Versieren van de school 
“Sinterklaas” vanaf 12.15u 

Ouders 

25 november Bezoek IDFA “Echt gebeurd” Groep 8 
 

Schoolontwikkeling 

Visie op onderwijs aan jonge kinderen 

In de kleutergroepen zijn de leerkrachten samen bezig om het spelend leren nog meer centraal 

te stellen. De leerkrachten bereiden samen de thema’s voor maar houden hierbij veel ruimte 

over voor de inbreng van de kinderen. Zo kan het zijn dat binnen een thema een andere 

invulling wordt gekozen passend bij de groep. Ook in groep 3 willen we deze manier van 

ontdekkend leren verder doorvoeren. De leerlingen oefenen hun vaardigheden in circuitvorm. 

Inoefening vindt op deze manier op een uitdagende wijze plaats. Tevens wordt de 

zelfstandigheid en het eigenaarschap van leerlingen verder ontwikkeld. 

Verantwoording onderwijsaanbod 

Op dit moment is het team druk bezig om ons onderwijsaanbod te onderzoeken en nog beter 

af te stemmen op de behoeften van onze leerlingen. Wat bieden we de leerlingen aan binnen 

de verschillende niveaus? Hoeveel leertijd is hiervoor nodig? Hoe ziet onze instructie eruit en 

welke materialen kunnen we hierbij gebruiken? 



De leerkrachten zijn verdeeld over verschillende leerteams. Momenteel hebben we een 

rekenteam, lezen- en spellingsteam, ICT- team, kleutervisie en een leerteam thematisch 

werken. Het team zorgt dat er literatuur wordt bestudeerd, er scholing plaatsvindt en er input 

wordt gevraagd van alle leerkrachten.  

Vervolgens resulteert dit in een kwaliteitskaart waarop beschreven staat hoe ons onderwijs 

eruit ziet. Op deze manier zijn we met elkaar inhoudelijk aan het leren. Met name het leren 

met en van elkaar wordt als zeer waardevol ervaren. 

Oudergesprekken 

Gedurende het schooljaar volgen de leerkrachten alle leerlingen zorgvuldig. Er worden 

observaties bijgehouden en leeropbrengsten worden in kaart gebracht d.m.v. de 

methodetoetsen en ons leerlingvolgsysteem (CITO). 

Op vaste momenten in het jaar worden de ouders uitgenodigd om deze observaties en 

opbrengsten te bespreken. In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer deze gesprekken 

plaatsvinden en of dit alleen met de ouders is of samen met uw kind. Dit is namelijk niet voor 

iedere groep hetzelfde. 

Groep Gesprekken Ouders/ ouders + kind 

0 juni ouders 

1 november – juni ouders 

2 november – februari - juni ouders 

3 start – november - juni ouders 

4 start – februari ouders 

5 start – februari ouders + kind 

6 start – februari ouders + kind 

7 start – februari ouders + kind 

8 start – november – 
februari 

ouders + kind 

*start = startgesprekken in 2e en 3e week van het schooljaar. 

De kleuterleerkrachten voeren kennismakingsgesprekken met de ouders van nieuwe 

leerlingen i.p.v. startgesprekken. 

Het gebeurt regelmatig dat leerkrachten tussendoor extra gesprekken voeren met 

ouders.  

Ook u kunt tussendoor een gesprek aanvragen wanneer u iets wilt bespreken. Dit kan 

via de Parro app. De leerkracht zal dan samen met u kijken wanneer dit gesprek plaats 

kan vinden.  

We verwijzen graag naar de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar, waarin we u erop 

hebben gewezen dat de Parro app bedoeld is voor korte, praktische mededelingen. 

Wanneer uw een grotere vraag heeft of een zorg omtrent uw kind wilt delen, maak dan 

vooral een afspraak met de leerkracht. Het is fijn als u bij zorg over uw kind in de 

communicatie naar school beide leerkrachten (indien van toepassing) meeneemt.  

Wilt u ziekmeldingen vóór 8.15 aan ons doorgeven, liefst via Parro? 

 

 



Engelse les 

De afgelopen weken hebben we in groep 8 op een prettige manier samengewerkt met het 

Mendelcollege. Mark Asses, docent Engels (TTO), ondersteund door een VWO(TTO)-leerling, 

hebben Engelse les gegeven waarbij de nadruk heeft gelegen op de spreekvaardigheid van 

de leerlingen. Samen zijn de leerlingen van groep 8 aan de gang gegaan met grammatica, 

teksten en presenteren. De leerlingen hebben zo zelf kunnen ervaren wat tweetalig-onderwijs 

(TTO) inhoudt.  

ICT 

Gelukkig beschikken we weer over 64 nieuwe chromebooks die in de groepen 3 t/m 6 gebruikt 

kunnen worden. Tijdens de inbraak waren de vorige helaas meegenomen. 

Verbouwing 

In de weken 42 en 43 zijn de lokalen van groep 7 en 8 opgeknapt. In de groepen 4 t/m 8 zijn 

tevens alle plafonds vervangen en voorzien van Led-verlichting.  

In de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie worden de lokalen van groep 1/ 2 A en 

groep 1/ 2 C opgeknapt. Juf Marlies en juf Mildred zullen in deze periode weer terug verhuizen 

naar hun eigen lokaal. Groep 3 zal net voor de kerstvakantie verhuizen naar het huidige lokaal 

van groep 1/ 2 C. Dit betekent dat we het speellokaal nog blijven gebruiken voor de opslag 

van ons meubilair.  

In de periode tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie zullen de klassen van groep 1/ 

2 B, groep 4 en de ruimte van de voormalige peuterspeelzaal worden opgeknapt. Daarna 

volgen de gangen en de aula van de school. 

In het voorjaar van 2020 hopen we ook het meubilair van de school te kunnen vervangen. 

Vanuit CJG 

Volgende week woensdagochtend 6 november is er weer een gratis webinar van Villa pinedo, 

(de website voor kinderen met gescheiden ouders) 

Dit keer is de webinar voor ouders en familie, vrienden.  Het gaat over loyaliteitsconflicten van 

kinderen tijdens de feestdagen. 

Georganiseerd door CJG Haarlemmermeer, maar voor alle ouders uit de regio Kennemerland 

beschikbaar. 

Aanmelden kan via de link in de bijlage.  Mocht je niet op het moment zelf kunnen kijken,meld 

je dan wel aan want dan ontvang je na het webinar een link om alsnog te kijken 

 

Berichten uit het team 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van juf Monique van Elk. Zij heeft aangegeven 

zich te willen oriënteren op het werken in het onderwijs. In november zal ze nog een keer 

afscheid komen nemen van de groep.  

Gelukkig hebben we een nieuwe (tijdelijke) collega gevonden in Michou Koolen. Zij werkt tot 

aan de kerstvakantie op maandag en dinsdag in groep 5. Na de kerstvakantie keert juf Maaike 

weer terug van haar zwangerschapsverlof en zal ze worden ingezet in groep 5. Juf Petra blijft 

samen met juf Nienke tot aan de zomervakantie in groep 1/ 2 B. 

https://www.villapinedo.nl/


 

Verlof en verzuim 

Graag attenderen we u er nogmaals op dat ook wij verplicht zijn erop toe te zien dat er zo 

weinig mogelijk onderwijstijd verloren gaat. Regelmatig merken we dat leerlingen te laat op 

school komen. In eerste instantie zal de leerkracht hierover zelf met de leerling in gesprek 

gaan. Mocht het vaker voorkomen dan wordt er door de leerkracht of directie contact met de 

ouders opgenomen.  

Helaas kan het wel eens voorkomen dat een leerling niet goed in zijn/ haar vel zit en daarom 

moeite heeft om naar school te komen. In dat geval vinden wij dat natuurlijk heel fijn om van u 

te horen. In een gesprek gaan we hiervoor samen een oplossing vinden. Dit geldt uiteraard 

ook voor kinderen die regelmatig ziek zijn.  

Wanneer een kind voor of na een vakantie wordt ziekgemeld zijn wij verplicht om dit te 

registreren.  

Wilt u weten hoe de leerplicht werkt en wanneer u wel of geen verlof kunt aanvragen, kijk dan 

op: www.leerplein-mzk.nl . In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u ook lezen aan welke regels/ 

afspraken wij ons dienen te houden. Heeft u vragen, loop dan gerust even bij ons binnen. 

Dankwoord 

Het eerste weekend van de herfstvakantie heb ik samen met mijn man genoten van een 

heerlijk relaxed weekend in Noordwijk. Fantastisch hotel, lekker gegeten en met bewondering 

gekeken naar de voorstelling Soldaat van Oranje. Namens ons beiden nogmaals hartelijk 

bedankt voor dit geweldige cadeau, we zullen het niet gauw vergeten. 

Ellen en Willem van de Klok 

 

Voetbaltoernooi groep 8  

We hadden donderdag een te gek voetbaltoernooi. We renden over het veld met een grote 

glimlach op ons gezicht ook al stonden we 6-0 achter. Het was echt een superleuke dag. 

Aan het einde van het toernooi kregen we de uitslag nog. En we hebben twee bekers 

gewonnen. Een met de hele klas, dat was de sportiviteitsprijs. En meidenteam 2 heeft ook 

nog de 2e prijs gekregen. Het was een geweldig toernooi. 

Xanthe, groep 8. 

                                                 

 

http://www.leerplein-mzk.nl/


Taalproject groep 7 

Dit blok deden wij geen saaie lessen uit het taalboek. Onze juf had iets veel leukers bedacht!! Namelijk 

een taalproject. Hierbij moesten wij in groepjes een sportuur organiseren, omdat het thema gezond 

was. Eerst mochten we zelf groepjes maken, maar wel gemixt. (jongens en meisjes) wij waren het 

groepje Cas, Eline en Belle. Wij hadden best veel meningsverschillen over wat we gingen doen, maar 

uiteindelijk zijn we eruit gekomen. We gaan......BOWLEN!! Maar dit doen we met een leuke twist: hoe 

beter je gooit, hoe makkelijker het dansen wordt. Er zit namelijk een beweging vast aan het aantal 

kegels dat je omgooit. Toen was het zover, na 3 weken keihard werken, moesten we aan de klas 

presenteren en daarna gingen we stemmen. De meerderheid koos voor ONS! Wij moeten alles gaan 

regelen en gaan echt 5 november bowlen!! Het kost natuurlijk wel geld en dat hebben we ook zelf 

geregeld door scrunchies te verkopen en we hebben ze zelf gemaakt!! We hebben daarmee €75,00 

opgehaald!! We hebben dit blok geleerd hoe je moet organiseren en je moest ook rekening houden 

met dat je het niet kan beloven dat het ook echt gebeurt bij de mensen waar je het organiseert en je 

moest ook zelf geld verdienen hoe ga je dat doen? Wij hebben geleerd dat het niet altijd gaat om dat 

je alle stoffen leert die in het boek staan maar dat je ook nodig hebt is hoe je moet organiseren heb je 

dan later harder nodig dan die stoffen. Wij hebben ook geleerd hoe je slim snel kan geld kan verdienen. 

                     

 

 

 


