
Nieuwsbrief   

SPEURTOCHT OP ZOEK NAAR DE HERFST 

De peuters hebben het thema ”De natuur is Gi-ga-groen” met een 

speurtocht “Op zoek naar de herfst” afgesloten. 

Bijna alle zingetuigen kwamen aan bod: zien, horen, ruiken en 

voelen.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLONTBIJT 

In de week van 7 – 11 november is er weer het Nationaal 

Schoolontbijt. In deze week schuiven kinderen in heel Nederland 

op school aan tafel voor een gezond ontbijt. 

Ook wij doen woensdag 9 november mee met het Nationaal 

Schoolontbijt. Uw kind hoeft die ochtend niet thuis te ontbijten. 

Zou u uw kind(eren) voor het ontbijt een bord, beker en bestek, 

voorzien van naam, in een tas mee willen geven. 

We gaan er die ochtend een feestelijke maaltijd van maken! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agenda 

 

7 november:  

 

Studiedag leerkrachten/ 

leerlingen vrij 

 

 

8 november 

 

Midwinterhoornblazers 

Groep 7/8 

 

 

9 november: 

 

Schoolontbijt 

 

 

10 november: 

 

Koffie-ochtend met 

bestuur 

8.30 – 9.30 uur 

 

Bureau Halt 

Groep 7/8 

Online gedrag 

 

 

17 en 22 november 

Tien-minutengesprekken 

 

 

18 november 

 

Indoorsport 

Groep 5 t/m 8 



BOEKEN BRUNA ACTIE 

 

Wie tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek kocht bij de Bruna kon de kassabon op 

school inleveren. De school mocht voor 20% van dit kassabonbedrag nieuwe boeken voor 

de schoolbibliotheek uitzoeken.  

 

Wat fijn dat weer veel mensen met ons mee gespaard hebben! We hebben voor ruim €54,- 

aan nieuwe leesboeken uitgezocht.  

 

Dankjewel allemaal!  

 

 
 
 

 TUINGROEP 

Er is een kleine “tuingroep” ontstaan uit enthousiaste ouders, die het belang van een 

prachtige groene schoolomgeving onderschrijven en hier dan ook tijd in willen steken. Deze 

prachtige en rijke schoolomgeving heeft namelijk ook veel onderhoud nodig. Samen met 

Bart wordt er steeds gekeken welke klussen er gedaan moeten worden. 

Aanstaande zaterdag vindt de eerste ’tuindag’ plaats. In Parro heeft u hierover al een 

bericht kunnen lezen. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief hebben zich al acht enthousiaste 

ouders met groene vingers zich aangemeld. Alvast hartelijk dank daarvoor! 

Naast het onderhoud aan de tuin willen 

we samen met Gea Oosterveld (die 

kooklessen aan onze kinderen geeft) 

kijken hoe we de schoolmoestuin nog 

aantrekkelijker en wellicht minder 

onderhoudsintensief kunnen maken. Ook 

hier zullen we dan de nodige hulp bij 

kunnen gebruiken.   

 

 

 

 

 



NIEUW BESTUURSLID 

 

Het bestuur van de Kraanvogel heeft er een nieuw lid bij. Zij stelt zich hieronder aan u voor: 

 

Mijn naam is Anouk Sprey. We hebben momenteel twee kinderen waarvan onze oudste nu in 

groep 1 zit. Ik leer alle ins en outs van de school dus nog maar net kennen. Onze ervaringen 

op deze school zijn vanaf het begin erg positief geweest. Wij houden van de kleinschaligheid, 

persoonlijkheid en de korte lijntjes die er zijn met leerkrachten, ouders en andere 

betrokkenen. Al sinds onze dochter hier op school terecht kwam waren wij ons bewust van 

het feit dat een kleine school ook erg afhankelijk is van hulp van ouders op verschillende 

vlakken. Toen ik werd benaderd voor een functie in het bestuur heb ik daar uiteraard goed 

over nagedacht, maar al gauw mee ingestemd. Ik voeg graag iets toe waarmee we als 

ouders onder andere de leerkrachten en het unieke schoolsysteem kunnen ondersteunen en 

behouden. Het bestuur heeft daarin een overkoepelende functie, maar als ouder iets 

betekenen voor de school kan ook veel kleiner zijn. Ik hoop dat we met zijn allen de school 

van dienst kunnen zijn en zo samen een kleine of grotere verantwoordelijkheid dragen voor 

het leerplezier van onze kinderen. 

 

Wij wensen Anouk veel plezier bij het vervullen van haar nieuwe rol. 

 

KOFFIE-OCHTEND 

Op donderdag 8 november van 8.30 – 9.30 uur  is er weer een koffieochtend. Alle ouders zijn 

van harte uitgenodigd om dan een kop koffie of thee te drinken met het schoolbestuur. U 

kunt ons tijdens deze ochtend vragen stellen over het schoolbeleid, maar ook ideeën of tips 

inbrengen. 

Op de koffie-ochtend van donderdag 8 november willen we het graag met u hebben over 

de inzet van ouders bij activiteiten of werkzaamheden. Wij merken dat het de laatste tijd 

moeilijk is ouders te vinden voor sommige werkzaamheden of activiteiten in school. Dat was 

vooral goed merkbaar bij het opstellen van het overblijfrooster. Het gevolg is dat nu soms 

leerkrachten worden ingezet waardoor er minder tijd voor de klas overblijft. De hulp van 

ouders op school is van groot belang voor het in stand houden van de activiteiten en 

daarmee ook de kwaliteit van onze school. Moeten we accepteren dat er steeds minder 

hulp van ouders komt? Of stellen we de vraag verkeerd? Is het onduidelijk welke hulp we 

zoeken? Graag horen we van u hoe u hoe hier als 

ouder tegenaan kijken.  

Komt u bij ons op de koffie en gaat u met ons het 
gesprek aan? 
 
 

Geert- Jan Verzijden 
Marleen Mokikink 
Anouk Sprey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEDAGEN TEAM 

Dit jaar heeft het team flink wat studiedagen ingeroosterd. Dit hebben we gedaan, omdat 

we met veel dingen aan de slag willen gaan. En dit is ook mogelijk, doordat alle kinderen 

genoeg lesuren krijgen bij ons op school.  

Vorig jaar zijn we gestart met een aantal onderwerpen die we nu verder willen uitwerken. De 

afgelopen studiedag, die van 21 oktober, hebben we ons meer verdiept in wereldoriëntatie. 

We hebben vorige jaar de methode Blink ingevoerd, maar willen kinderen nog meer 

groepsdoorbroken en vakoverstijgend laten werken. Hierdoor creëren we een rijkere 

leeromgeving voor de kinderen.  

De studiedag van aankomende maandag staat in het teken van bewegend leren. Uit vele 

onderzoeken is gebleken dat kinderen beter dingen onthouden als zij dit al bewegend doen. 

In diverse groepen worden al verwerkingsopdrachten op deze manier aangeboden, maar 

we willen hier graag een meer doorgaande lijn binnen het hele team in aanbrengen. De 

komende studiedagen zullen we dan ook veel bezig zijn met dit onderwerp. 

“We komen steeds meer te weten tussen de gebieden in de hersenen die verantwoordelijk 

zijn voor het verwerken van nieuwe informatie en beweging tijdens het ontvangen van 

nieuwe informatie.Het belangrijkste wat we hierbij leren is, dat een brein constant nieuwe 

verbindingen en hersencellen maakt bij het leren. Er ontstaan kleine netwerkjes in het brein 

waardoor het kind nieuwe informatie kan verwerken en ook onthouden. Er zijn verschillende 

aspecten die het leggen van deze nieuwe verbindingen, waardoor er dus geleerd kan 

worden, stimuleren. Dit zijn bijvoorbeeld een rijke omgeving, spel en beweging”. (Energizing 

and Enhancing Instruction door Janet Zadina uit 2014) 

 

OVERBLIJFROOSTER 

In het onderstaande overzicht het overblijfrooster voor de komende twee weken. 

Overblijfouders komen om 12.40 uur in school. Om 12.30 uur eten de kinderen onder toezicht 

van de leerkrachten. Daarna gaan de kinderen met de overblijfouder van 12.45 tot 13.15 

uur naar buiten.  

 

Bij verhindering zou het erg fijn zijn als er onderling met elkaar geruild kan worden. 
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