
 

Nieuwsbrief                    

Het einde van het jaar….  

 
Beste ouders,  

 
We naderen het einde van het jaar 2018. Graag willen wij iedereen 
bedanken voor alle hulp en vooral voor het meedenken! Fijn dat veel ouders 
bij ons binnen lopen met alles wat in het belang is van goed onderwijs aan 
onze kinderen. Dit schooljaar zijn we gestart met Snappet en Blink. Twee 
nieuwe methoden om ons onderwijs vorm te geven. In deze en in de 

komende nieuwsbrief zullen wij hier aandacht aan besteden om u zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden van alle onderwijsontwikkelingen binnen 
onze school. Rest ons nog iedereen hele fijne Kerstdagen te wensen en een 
gezond 2019! 
 
Vriendelijke groet,  

Ingeborg Harleman 
 

 

Veluwse Onderwijsgroep: onderwijs voor alle 
leerlingen  
Onze school maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Sinds begin 

van dit jaar hebben de schoolbesturen van de Veluwse Onderwijsgroep en 
AVOO met elkaar gesproken over een mogelijke samenwerking. Gedurende 
het jaar zijn de verschillende medezeggenschapsraden en raden van 
toezicht meegenomen in deze gesprekken. Op 6 december jongstleden 
heeft de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn ingestemd met de 
wijziging van de statuten van AVOO en haar vertrouwen uitgesproken in 
een samenwerking met de Veluwse Onderwijsgroep. Dat betekent dat met 

ingang van 1 januari 2019 Edison College, Koninklijke Scholengemeenschap 
en Gymnasium Apeldoorn deel uit maken van de Veluwse Onderwijsgroep. 
Samen willen we werken aan goed onderwijs nu en in de toekomst voor alle 
leerlingen in Apeldoorn. Daarbij staat voorop dat jongeren in Apeldoorn 
moeten kunnen blijven kiezen uit een breed onderwijsaanbod passend bij 
hun achtergrond, talenten, ambitie en ontwikkeling. 

 
 

Snappet  
 

Beste ouders van groep 4 t/m 8,  
 
Zoals u weet zijn wij gestart met het inzetten van Snappet.  
‘’Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich 
optimaal te ontwikkelen.” 
 
Inmiddels hebben zowel de kinderen als collega’s heel wat ervaring 

opgedaan met het gebruik van de Snappet; die ervaringen zijn over het 
algemeen heel positief. Daarnaast hebben alle leerkrachten die werken met 
Snappet een basis- en verdiepingscursus gevolgd over de inzet van Snappet 
in het onderwijs. 

Agenda  

20 december                                        

kerstviering                                       

21 december                            

groep 1 en 2 vrij, leerlingen groep 

3 t/m 8 om 12:00 u vrij 

24 december t/m 4 januari                                     

KERSTVAKANTIE                        

8 januari                                     

MR vergadering                                     

9 januari                              

schoonmaakdag                   

Luizencontrole    

14 en 18 januari                                       

Snappet kijkmoment van 14:00 tot 

14:15 uur  
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Wij willen u graag de werking van de Snappet laten zien door u op 2 momenten 
de gelegenheid te bieden om op school in de groep van uw kind te komen 
kijken. Bij deze nodigen we u uit voor de kijkmomenten op maandag 14 januari 
a.s. van 14.00 uur tot 14.15 uur en op vrijdag 18 januari van 14.00 uur tot 14.15 uur De kinderen zullen u dan de 
werking van Snappet laten zien, mochten er vragen zijn dan kunt u die natuurlijk stellen. Wanneer u deze dagen 
niet in de gelegenheid bent om te komen, dan kunt u dit laten weten en maken wij een andere afspraak.  

 
Hieronder volgt wat algemene informatie over hoe wij op school werken met Snappet:  
 
Als we Snappet inzetten op school bieden wij niet het onderwijs via Snappet aan, maar verwerken de leerlingen de 
door de leerkracht aangeboden leerstof op een device (tablet). De leerkracht geeft uitleg en instructie. Vervolgens 
wordt de leerstof (die vooraf is geselecteerd en klaargezet is) verwerkt door de leerlingen. Voorlopig zetten we de 

Snappet in bij het verwerken van rekenen, taal, spelling en soms ook voor extra verwerking. 
Eigenlijk zou je Snappet kunnen zien als een soort digitaal werkboek. Grote voordelen van de inzet van Snappet 
zijn dat: 
 
a)  kinderen direct feedback ontvangen of een gegeven antwoord correct is;  

b)  de leerkracht leerstof/verwerkingsstof bewust kan selecteren en ook kan aanpassen;   
c)  de kinderen doelgericht werken en dat de leerkracht ziet in het overzicht welke doelen zijn behaald, of er  

 groei is richting het doel of dat de doelen nog niet zijn behaald;  
d)  de leerkracht tijdens het werken met de Snappet constant zicht heeft op het tempo en het verwerkte  
 resultaat, waardoor hij/zij direct tijdens de les interventies kan plannen, bijsturen, extra instructie kan  
 geven en ondersteunen;  
e) Snappet de leerkrachten veel nakijkwerk uit handen neemt en dat resultaten van de leerlingen worden  
 bewaard. 
 

Belangrijk is en blijft de interactie tussen leerkracht en leerling! Op het internet is veel informatie over de Snappet 
te vinden o.a. als u kijkt op YouTube. Zie bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=U_uOOgAFOAU 
De kinderen kunnen thuis inloggen via de site: https://app.snappet.org 
Alle kinderen mogen thuis oefenen. Soms kan het zijn dat er in de bovenbouw een huiswerkopdracht aan vast zit. 
Alle kinderen hebben op school een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen.  
 

Met vriendelijke groet,  
Meester Sven, juf Jet en juf Lian 

 
 

Raad van de wijze moeders  
Hebben jullie ook al gehoord over de ‘Raad van de wijze moeders’? 
Samen met Annemarie Veenstra, Ingeborg Harleman, Kim Van Essen, Roewela Descendre en mijzelf, Ipek Nijman, 
hebben wij op 28 november onze eerste vergadering gehad.  
Doelstelling van de raad is om onze krachten te bundelen en samen te werken aan een gezamenlijke project,  
zodat onze kinderen 8 jaar lang een fijne schooltijd hebben op onze school. 
Samen zorgen we goed voor de kinderen op de Gerardus Majella, en dat is wat we allemaal willen. 

 
Wij hebben met elkaar bedacht dat we een aantal dingen heel belangrijk vinden: 
 
• Grenzen doorbreken, en nader tot elkaar komen met als doelstelling ons kind centraal; 
• Verschillende culturen leren kennen; 
• Problemen snel herkennen, voorkomen en hier nog meer over communiceren. 
 

Om deze punten te verbeteren zijn we met elkaar aan de slag gegaan, en zo hebben wij onder anderen een 

maatjes-project bedacht.  
 
Eind januari hebben wij onze 2e vergadering.  
In deze vergadering willen wij onze ideeën meer vorm proberen te geven en te bedenken hoe we dit verder 
kunnen uitrollen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Waarom is er een raad van de wijze moeders opgericht?  
 

De gouden driehoek 

 
In deze driehoek staat het kind centraal en ouders en school ondersteunen het 
kind vanuit verschillende hoeken. Het kind ‘rust’ als het ware op de leerkracht 
en de ouders. De driehoek symboliseert dat school en ouders samen werken 
aan de ontwikkeling van het kind. 
School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen, 

maar ook om ons kind 8 jaar lang een fijne schooltijd te bezorgen .  
Een goede communicatie tussen school en ouders komt het sociaal-emotioneel 
functioneren, de werkhouding, de schoolprestaties en vooral het geluk in ons 
kind ten goede.  
 
Houd de nieuwsbrief in de gaten voor ons volgende verslag. 

Vriendelijke groet, Ipek Nijman 
 
 

Start Kinderatelier 2019 in Epe 
De cursus Kinderatelier gaat in Epe weer van start vanaf donderdag 24 januari. 

Cultuurplein Noord Veluwe organiseert deze cursus voor kinderen van 8 – 12 jaar in Epe 
(en ook in Heerde). Ze gaan aan de slag met hun eindeloze fantasie en ze werken met 
verschillende materialen. Verfspetters zijn in ieder geval gegarandeerd. 
Spelenderwijs leren kinderen een heleboel over kleuren en verf mengen, over lijnen en 
vormen, plakken en knippen en bouwen en lijmen, en…over kunst! De mogelijkheden 
zijn eindeloos! Je gaat aan de slag met potloden, krijt, verf, inkt, stof, papier, karton of 

hout.  De cursus Kinderatelier wordt aangeboden met voorafgaand een gratis proefles. 
De proefles vindt plaats op donderdag 17 januari van 15:30 – 17:00 uur en de cursus 
start op donderdag 24 januari van 15:30 – 17:00 uur. De lessen worden gegeven in Kulturhus EGW. De cursus 
bestaat uit 12 lessen. De kosten voor de cursus bedragen € 82,95. Aanmelden voor zowel de proefles als de 
cursus is noodzakelijk. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 januari 2019. Dit kan via www.cultuurpleinnoordveluwe.nl   
 

 

 
 
 

 

GGD Noord- en Oost Gelderland  
Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit 
mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich somber, wat kan 

ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van 
uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheidszorg van GGD. U leest er meer over in de ‘GGD’ 
bijlage van deze nieuwsbrief.  
 
 

 

Onderzoek naar bewegen en sport in de gemeente Epe  
De gemeente Epe vindt het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor alle kinderen van de basisscholen 
om in aanraking te komen met sport en bewegen. Daarom zijn de buurtsportcoaches actief. Het is belangrijk dat 

de sport- en beweegactiviteiten die zij organiseren afgestemd zijn op de wensen en behoeften van de kinderen in 
het basisonderwijs. Daarom voert de gemeente in 2019 een grootschalig herhalingsonderzoek uit naar het sport- 
en beweeggedrag van alle basisschoolkinderen. U leest er meer over in de ‘Heel Epe beweegt’ bijlage van deze 
nieuwsbrief.  

 
 

Kinderkerstfeest ‘De herbergier die niet kon slapen’  
Aan de vooravond van Kerst, maandag 24 december vindt, zoals eerder 
aangekondigd, in de Martinuskerk aan de Deventerstraat in Vaassen een 
kinderkerstviering plaats. 
Vanaf 16.30u lopen de kinderen een stukje mee met Jozef en Maria als ze op weg 

gaan naar Bethlehem. Die willen graag overnachten in de herberg, maar die is 
helemaal vol. De herbergier is zelfs een beetje boos en stuurt ze zomaar weg! Daar 
willen we meer van weten.... 
U bent van harte uitgenodigd het kerstfeest mee te komen vieren! 


