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VEILIGHEID TIJDENS DE GYM 
Zoals jullie weten mogen er geen sieraden in de gymles. Nu komt het regelmatig voor dat er 
kinderen armbandjes aan hebben die niet af kunnen. Tot op heden is dit opgelost door ze af 
te plakken. Na overleg met de directie en Pim is er besloten dat deze armbandjes niet meer 
mogen in de gymles. Dit om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen. Er zijn verschil-
lende manieren om deze bandjes af te doen.  
 
In de volgende filmpjes kun je zien hoe je dit kunt doen zonder ze kapot te knippen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BQGlS1kiiXI 

https://www.youtube.com/watch?v=IxgyxtW5zlI&sns=fb 
 
Het vriendelijke verzoek dus om uw kind op zijn of haar gymdag deze bandjes af te laten 
doen, heeft uw kind toch nog een armbandje om dan zal dit de eerste keer afgeplakt wor-
den. De 2e keer zullen wij genoodzaakt zijn om het bandje af te knippen. 

De vakantietoernooien komen er weer aan! In de herfstvakantie is 
op dinsdag 25 oktober een basketbaltoernooi in sporthal de Drie-
burcht. Dit toernooi is voor kinderen van unit 3 en 4. 

Ook komt de warandeloop er weer aan. Dit is een superleuke hard-
loopwedstrijd in de bossen. Op zaterdag 26 november vindt dit 
evenement plaats en iedereen kan hier gratis aan meedoen! 

 
Voor beide evenementen hebben jullie het inschrijfformulier via de mail ontvangen! In dit 

formulier staat ook de verdere informatie! Mocht je dit formulier niet hebben ontvangen 

laat dit dan even weten aan meneer Pim. 

SPORTEVENEMENTEN 

GROEPSAVONDEN 
Wij zijn blij met de grote opkomst tijdens de groepsavonden in unit 1, 3 en 4. Het is fijn om 

jullie betrokkenheid te zien en te voelen! In sommige groepen zijn vragen van ouders naar 

voren gekomen die wij mee zullen nemen in ons overleg.  

 

Unit 2 zal morgen om 20.00 uur starten met hun groepsavond.   

https://www.youtube.com/watch?v=BQGlS1kiiXI
https://www.youtube.com/watch?v=IxgyxtW5zlI&sns=fb


 

 

 

 

Zij vieren feest! 

03-10 Alex, Toermalijn 

03-10 Kyona, Valkenoog 

05-10 Raf, Saffier 

05-10 Mick, Flint 

09-10 Sebastian, Valkenoog 

11-10 Levi, Maansteen 

11-10 Dayna, Aquamarijn 

11-10 Wouter, Toermalijn 

13-10 Puck, Aventurijn 

14-10 Justus, Zonnesteen 

15-10 Esmée, Agaat 

15-10 Jens, Toermalijn 

16-10 Rosanne, Tijgeroog 

Woensdag 5 oktober: studiedag!  Alle kinderen zijn dan vrij! 

STUDIEDAG 

Op dinsdag 27 september was er een studiedag. Een vrije dag voor de kinderen, een 

werkdag voor de leerkrachten. Tijdens deze studiedag hebben we met alle leerkrachten 

en stagiaires van de pabo een tijdlijn gemaakt van de start van Klinkers tot nu. Samen 

hebben we de hoogte– en dieptepunten van elk jaar besproken. In de middag hebben 

we ons in groepjes over verschillende onderwerpen van ons jaarplan gebogen om te 

bespreken over hoe we daar het komende jaar aan willen gaan werken. Het was een 

vruchtbare dag! 
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ZE ZEI ‘JA’ 

Op vrijdag 16 september 2016 is juffrouw Carola getrouwd met haar Stef. Sindsdien heet 

ze dus juffrouw Carola Groenendaal Dekkers. Afgelopen vrijdag hebben ze dat nog eens 

dunnetjes over gedaan in unit 2. De kinderen van unit 2 hebben in 2 weken tijd een heel 

feest voor dit verse bruidspaar georganiseerd. Met Jantiena als ambtenaar van de bur-

gerlijke stand zijn zij vrijdag voor de school getrouwd. En gelukkig zeiden ze ook deze 

keer ’ja’ tegen elkaar met een dikke zoen er bij! Wij wensen Carola en Stef heel veel ge-

luk en liefde samen.       

KINDERBOEKENWEEK 

Van 5 tot en met 12 oktober is de nationale kinderboe-

kenweek. Een landelijke week om het lezen van boeken 

bij kinderen te promoten. Wij lopen er als school al een 

paar jaar tegen aan dat het steeds commerciëler wordt 

en het iedere keer weer lastig in te passen is in onze 

kernconcepten. Daarom hebben wij besloten om niet 

mee te doen met de landelijke kinderboekenweek en 

daarvoor in de plaats een aantal keer per jaar activiteiten 

te organiseren om het lezen van boeken te stimuleren.  

 
In bibliotheken en boekwinkels wordt van alles georganiseerd ter bevordering van het lezen.  
Informatie hierover kunt u vinden op www.kinderboekenweek.nl  



2 weken geleden gebeurde er iets geks… bij het doorspoelen van de kleutertoiletten ging 

het water niet naar beneden maar naar boven. Nou maken we dat helaas wel vaker mee 

door kleuters die met wc-rollen aan het experimenteren zijn. Maar deze keer was het bij 

alle 3 de toiletten tegelijk en zelfs wanneer er in unit 2 doorgespoeld werd stroomde het in 

unit 1 over de rand….  

Een rioleringsbedrijf kwam om de riolering door te spuiten en daarmee leek het probleem 

opgelost. Een paar dagen later gebeurde echter weer hetzelfde. De hele riolering vanaf de 

toiletten tot de straat voor de school is onderzocht. De riolering bleek verzakt waardoor het 

water niet goed wegstroomde. Daarvoor moest de kleuterspeelplaats opengebroken wor-

den om de riolering te herstellen. 

De kinderen van unit 1 en 2 hebben 2 weken lang de helft van de toiletten niet kunnen ge-

bruiken. Ook konden de kinderen van unit 1 niet op de kleuterspeelplaats spelen en hebben 

gebruik gemaakt van het plein achter de school. Het was soms even behelpen maar het was 

fijn om de flexibiliteit bij alle kinderen te bemerken. Gelukkig is het nu allemaal opgelost. 
GROEPSAVONDEN 

Wij zijn blij met de grote 

opkomst tijdens de 

groepsavonden in unit 1, 

3 en 4. Het is fijn om jul-

lie betrokkenheid te zien 

en te voelen! Unit 2 zal 

morgen om 20.00 uur 

starten met hun groeps-

avond.   
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WERKZAAMHEDEN KLEUTERSPEELPLAATS 

WIJZIGING GESPREKKENCYCLUS 

Wij willen u op de hoogte brengen van de wijzigingen in de gesprekkencyclus 

(ontwikkelingsgesprekken en portfoliogesprekken). 

Wij kregen signalen van ouders dat zij 1 op 1 gesprekken met de leerkracht missen. Om 

aan deze behoefte tegemoet te komen hebben wij er voor gekozen de gesprekkencyclus 

rondom het portfolio te wijzigen. Deze cyclus zullen wij binnen het team en samen met 

een klankbordgroep van ouders, aan het eind van het jaar evalueren en aanpassen waar 

nodig is.  

 

De 1e ronde portfoliogesprekken vindt plaats in de maanden oktober-november-

december. Deze gesprekken zijn vanaf groep 2 tussen de leerkracht en het kind.  Samen 

maken ze een inschatting van de ontwikkeling van het kind en beslissen ze aan welke 

doelen wordt gewerkt. Na afloop van het gesprek gaat de map mee naar huis. In het 

portfolio zit een verslag van het gesprek. De ouders van kinderen in groep 2 t/m 7 heb-

ben deze ronde geen portfoliogesprek op school tussen leerkracht-kind-ouder. Zij bekij-

ken het portfolio thuis met het kind en schrijven een stukje voor in het portfolio. 

 

In november zijn de ontwikkelingsgesprekken. Dit is een gesprek tussen leerkracht en 

ouder over de ontwikkeling van het kind op dat moment. Alle ouders van groep 1 t/m 7 

worden hiervoor uitgenodigd door de groepsleerkracht. 

 

De 2e ronde portfoliogesprekken vindt plaats in de maanden maart-april-mei. Eerst heeft 

de leerkracht een gesprek met het kind en daarna worden ouders uitgenodigd voor het 

portfoliogesprek op school. Deze gesprekken zullen geclusterd worden. U zit dan in de 

klas van uw zoon/dochter met nog een paar andere ouders (maximaal 6). U voert het 

gesprek dan samen met uw zoon/dochter en de leerkracht loopt rond om te begeleiden 

waar nodig. 

 

In maart zijn de ontwikkelingsgesprekken. Alle ouders, van groep 1 t/m 7 worden hier-

voor uitgenodigd door de groepsleerkracht. De ouders met een kind in groep 8 worden 

in januari/februari uitgenodigd voor een adviesgesprek.  

 

In juni/juli zijn de ontwikkelingsgesprekken optioneel. Dit kan zijn omdat de leerkracht 

nog de behoefte heeft om een gesprek te plannen, maar het kan ook zijn dat u als ouder 

graag nog een gesprek wil. 



AFSLUITING KC BINDING 

Het eerste kernconcept van dit schooljaar zit er al weer bijna op, kernconcept 

Binding.  

We openden dit kernconcept met jeugdfoto’s van alle juffen en meneren en 

foto’s van nu. De kinderen moesten de juiste foto’s bij elkaar zoeken. Niet 

alleen de kinderen vonden het leuk om dit te doen. We hebben ook regelma-

tig ouders bij de foto’s zien staan om te kijken wie ze konden herkennen.  

In de alle units is de vraag “wie ben ik en waar hoor ik bij” op verschillende 

manieren uitgewerkt.  

In unit 1 is ingestoken op feest en zijn in de spelhoeken verjaardagsfeestjes 

gevierd. Natuurlijk moest er voor het feestje een uitnodiging geschreven wor-

den en taart en cadeautjes gekocht worden in de bakkershoek en in de win-

kelhoek. In Toermalijn konden de kinderen een kopje koffie gaan drinken in 

een koffietentje. Vandaag heeft unit 1 dit kernconcept afgesloten in de Loon-

se en Drunense duinen. Het was vandaag juffendag dus dat was dubbel feest. 

In unit 2 zijn de kinderen eerst aan de slag gegaan met wie ben ik en wat 

hoort bij mij. Op deze manier konden ze elkaar beter leren kennen. De laatste 

2 weken hebben de kinderen hard gewerkt om een feestje voor juffrouw Ca-

rola te organiseren. Dit was voor hen het hoogtepunt van dit kernconcept. 

Deze week gaan ze aandacht besteden aan dierendag. 

In unit 3 hebben alle kinderen een leeg plakboek gekregen waar ze een ik-

boek van gemaakt hebben. De boeken zijn gevuld met wie zij zijn. Wat hun 

kwaliteiten zijn, een stamboom van de familie waar ze bij horen, van welke 

sportclub ze lid zijn, wat hun hobby’s zijn, wie hun vrienden zijn e.d. Vrijdag 

zullen zij dit kernconcept afsluiten door hun ik-boek aan een ander kind te 

presenteren.  

In unit 4 kregen de kinderen eerst de opdracht om een biografie over zichzelf 

te schrijven en deze daarna te presenteren aan hun groepsgenoten. Daarna 

kregen ze de opdracht om hun eigen kamer te herontwerpen. Ze hebben 

hierbij eerst hun kamer opgemeten, een schaaltekening gemaakt, uitgere-

kend hoeveel verf en behang ze nodig zullen hebben en wat dat gaat kosten. 

Deze week zullen zij de presentaties afronden en het kernconcept met elkaar 

evalueren.     
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