
 

Nieuwsbrief                   

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De kop is eraf! We zijn het schooljaar goed begonnen. Gelukkig lijkt het 

aantal besmettingen ten opzichte van andere scholen mee te vallen. Fijn 
om het ritme weer een beetje op te kunnen pakken en elkaar weer (live) te 
kunnen ontmoeten. Voorzichtigheid blijft echter geboden! We verzoeken u 
dan nog alert te blijven op symptomen die kunnen duiden op een mogelijke 
besmetting.  
Het in- en uitgaan van de school blijft zoals we u hebben laten weten in de 

vorige nieuwsbrief. De inloop blijven we ook handhaven. Het binnenkomen 
verloopt rustiger en kinderen hoeven niet meer op het schoolplein te 
wachten. De maatregelen vanaf 25 september geven ons wel de ruimte om 

u als ouder meer te betrekken bij onze activiteiten.  
 
Dit schooljaar gaan we verder met ons ‘doelgerichte onderwijs’. Nieuw is 
daarbij is de ondersteuning van ‘Mijn Leerlijn’. De kerndoelen van onze 

school vertalen we hiermee naar concrete leerdoelen. Door de kerndoelen 
te gebruiken als kader waarborgen we de kwaliteit van ons curriculum. 
Daarnaast worden deze doelen kleiner, doelgerichter, overzichtelijker en 
makkelijker te organiseren. 
Het werken met “Mijn leerlijn” geeft inzicht tot op het leerdoel. 
Leerkrachten bepalen wat er nodig is voor een groep, het niveau of de 
individuele leerling. Door vanuit het leerdoel te werken kan de onderwijstijd 

per leerling maximaal benut worden. Mocht u meer willen weten over het 
werken met “Mijn leerlijn”, dan kunt u kijken op: 
https://www.mijnleerlijn.nl/ 

 
Klankbordbijeenkomst 
Binnenkort bent u weer welkom op de eerste klankbordbijeenkomst. Uw 

mening/bijdrage aan onze schoolontwikkeling wordt erg gewaardeerd. We 
vinden het belangrijk dat u als ouders kunt meedenken over de invulling 
van ons onderwijs. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op 
woensdagmiddag 13 oktober om 14.30 uur. We hopen u dan weer (live) te 
kunnen ontmoeten in de hal van de school. 
 
Vooraankondiging Activiteit “Onze Moeders” 

Zeker nu we elkaar een periode niet hebben kunnen ontmoeten is het niet 
voor iedereen duidelijk welk kind nu bij welke ouder(s) hoort. Wij vinden 
het belangrijk dat ouders elkaar kennen en ontmoeten. Vanuit deze 
gedachte organiseert een groep moeders in week 44 een activiteit waarbij 

de moeders en vaders (groepen 1 t/m 5) elkaar ontmoeten tijdens een 
gezamenlijk activiteit die zij met hun eigen kind doen. De exacte datum en 
de activiteit krijgt u zo spoedig mogelijk te horen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 
  
4 oktober                                      

PO-VO avond gr. 8 op             

Veluws College Cortenbosch 

AC vergadering  

 

6 t/m 17 oktober  

Kinderboekenweek  

 
9 oktober                                   
juf Marian jarig                                       

 

11 oktober                                
Week Godly Play  
 
13 oktober                                
Klankbordmiddag 14:30 u  

 
15 oktober                                       

Speelgoedochtend gr. 1/2                  

17 oktober                                                 

juf Jet jarig   

18 t/m 22 oktober                               

Herfstvakantie  

25 oktober                                        

Start Engelse Week  

27 oktober                          

Luizencontrole  

28 oktober                      

Kledinginzameling Bag2School  

 

 

 

 



 
 
 

Verzuim 

Afgelopen schooljaar hebben we het toegenomen verzuim al onder uw aandacht gebracht. Op dit moment wordt 
gewerkt aan het protocol zorgwekkend verzuim. 
Komend schooljaar zullen we in samenspraak met de leerplichtambtenaar Epe, de GGD-jeugdarts  en CJG 
(Centrum Jeugd en Gezin) gaan kijken of wij ondersteuning kunnen gaan bieden aan gezinnen waarbij een 
bovenmatig verzuim te zien is. Ieder kwartaal zal het Zorgadvies Team (ZAT) bij elkaar komen om leerlingen te 
bespreken waarbij er mogelijk sprake is van zorgwekkend ziekteverzuim. We hopen hiermee ouders te 
ondersteunen en het verzuim te verminderen, waardoor kinderen van onze school optimale ontwikkelingskansen 

krijgen. 
 
 

Gouden Weken/Kanjertraining  
De eerste weken van het schooljaar staan altijd in het teken van "de Gouden Weken". Dit zijn de weken waarin de 
leerkracht samen met de groep de normen, afspraken en regels bepaalt. We trekken daar veel tijd voor uit om dit 

te oefenen en te herhalen. Ons doel is dat iedereen zicht veilig voelt in de groep en met plezier naar school komt. 
Daar zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor. We hebben de afgelopen tijd extra veel aandacht besteed aan 
Kanjertraining, sfeer in de groep, persoonlijke leerpunten, kind gesprekken en regels en afspraken 
afstemmen/bespreken/evalueren. Uiteraard heeft dit gedurende het gehele schooljaar onze aandacht.  

 
 

Water -en fruitdag(en)  
Graag brengen we de water- en fruitdag(en) nog even onder uw aandacht. 

Iedere maandag hebben we tijdens de pauze een fruitmoment, het is de bedoeling dat uw 
kind dan een stuk fruit mee naar school neemt. Op woensdag drinken we alleen water en ook 
deze dag is het de bedoeling dat uw kind een stuk fruit mee naar school neemt. Alvast dank 
voor uw medewerking! 
 

 

Oproep nieuwe MR leden  
Ouders gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk! 
 
Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar één of twee enthousiaste ouders die plaats 
willen nemen in de oudergeleding. We zoeken ouders die zich vanaf volgend schooljaar 

beschikbaar willen stellen en die dit schooljaar alvast mee willen kijken tijdens de MR 
vergaderingen. 
 
Volgend jaar is Roel Koopman aftredend en het jaar daarop Anne Bonekamp. 
 
We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en 
het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op! 

Dit kan tot en met 1 januari 2022. Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden van de 

oudergeleding aanspreken. 
 
De huidige MR oudergeleding bestaat uit: Voorzitter Roel Koopman (vader van Guusje, groep 8), Anne Bonekamp 
(moeder van Mira groep 8 en Figo groep 6). 
 
U kunt zich kandidaat stellen door onderstaande strook ingevuld te sturen naar: 

mrgerardusmajella@gmail.com 
 
Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. 
 
Wat doet de MR? 
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een 
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over 

belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een 
lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en ouderparticipatie. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja, ik wil mij kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad! 

 
Naam: ………………………………………………… 
Ouder van: ………………………………………………… in groep ……………. 
 
 



 
 

Kledinginzameling Bag2School  
Op donderdag 28 oktober a.s. houden we weer een kledinginzameling. De opbrengst van deze 
actie komt  ten goede van de AC, die hiermee weer activiteiten kan bekostigen.   
Uw kind krijgt deze week een flyer mee. Hierop staat waar u kunt vinden wat er wel en niet in 
de kledingzak mag. U kunt de kleding in uw eigen (vuilnis)zak inleveren, Bag2School deelt niet 
langer plastic zakken uit aangezien deze vaak niet werden gebruikt. Zo willen ze een bijdrage 

leveren aan de groeiende afvalberg.  
U kunt uw zakken inleveren op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 oktober (tot 09:00 u).  
Een mooie gelegenheid om in de herfstvakantie de kledingkasten eens op te ruimen. 
Alvast dank voor uw bijdrage!  
 
 
 

Open atelierdagen Noord Oost Veluwe  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor de open atelierdag Noord Oost Veluwe. Deze worden gehouden op 2 en 3 
oktober, van 12:00 tot 18:00 uur. Tijdens deze open dagen is er bijzondere aandacht voor kinderen.  
Bijgaand vindt u de flyer met meer informatie. Hierop vindt u alle deelnemers en hun locaties in één oogopslag. 
Gaat u met de flyer op pad en wilt u onderweg meer over elke kunstenaar weten? Scan de QR-code op de flyer en 
u bent meteen op deze website, waar veel meer informatie staat, bijvoorbeeld over de kunstenaars  en de route 

naar hun atelier. 
 

U kunt deze flyer printen maar in de maand september ook ophalen bij de volgende adressen: 
 
Deelnemende kunstenaars/ateliers 
Kunsthuis KEK, Beekstraat 5, Epe 
VVV Epe, Pastoor Somstraat 6, 8162 AK Epe 
TIP Heerde, Bonenburgerlaan 6, 8181 HE Heerde 
VVV Nunspeet, Stationsplein 1, 8071 CH Nunspeet 

TIP Hattem, Kerkhofstraat 2, 8051 GG Hattem 
Boekhandel Shalom, Klapperdijk 27, Wapenveld. 


