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NIEUWE SCHOOLPLEINEN OP BEIDE LOCATIES 

Zoals u weet, is er de afgelopen maanden gewerkt aan de schoolpleinen op onze beide locaties. Dat is tot nu toe 
vooral achter de schermen gebeurd en daarom nog weinig zichtbaar voor kinderen en ouders. Binnenkort starten  
echter de werkzaamheden op de beide pleinen!  

Op locatie Dr. Hoijngstraat 
Op de deur van het kantoortje hangt (aan de buitenkant) het mooie plan voor het plein. We spreken op deze locatie 
over een buurtspeelplein. De financiering ervan is inmiddels zo ver gevorderd dat we de werkzaamheden hebben 
kunnen plannen.  
Binnen een aantal weken begint de gemeente met de werkzaamheden om de locatie heen. Het gaat om de inrichting 
van de groenstroken: de groenstrook tegenover eetwinkel Polly en de groenstroken buiten de hekken.  
Na de zomervakantie zullen de werkzaamheden op het huidige plein beginnen. Eerder beginnen is niet mogelijk. Dit 
heeft te maken met beplanting. Eerder dan in september kan er niet beplant worden, omdat het dan nog te droog is. 
We beginnen in september met de buitenspeelruimte voor de jongste kinderen; de kinderen van 0-4 jaar krijgen een 
eigen deel, dat zó is ingericht dat het voor deze jonge kinderen een veilige en uitdagende plek is om te spelen.  
Als dat deel af is, gaan de werkzaamheden verder voor de kinderen van 4-12 jaar.  
In september zullen we u uitnodigen voor een informatieavond over de buurtspeelplaats. Ook buurtbewoners zullen 
hiervoor uitgenodigd worden en alle andere geïnteresseerden. We zullen dan de planning van de uitvoering verder 
toelichten.   

Op locatie Flierenhofstraat 
Vier enthousiaste ouders vormen een werkgroep die de plannen heeft gemaakt en alles doordacht heeft. Het gaat 
om Margreet de With, Bas Wierink, Jos van den Hoogen en Maike Ratering. Onlangs zijn de plannen in een team-
vergadering gepresenteerd en afgelopen donderdag ook in de kinderraad. Het team en ook de kinderen werden er 
blij van. (En daar gaat het natuurlijk om!)  
Al de komende week gaan de eerste tegels eruit en beginnen we met het maken van een gevarieerder schoolplein. 
De werkgroep gaat in het weekend van 20 en 21 mei een houten podium met trappetje bouwen, met eromheen een 
flauw aflopend talud. Omringd door een natuurlijke ondergrond van zwart zand en houtsnippers. In het najaar wor-
den de heggen aangeplant. (Helaas kunnen de heggen niet nu al geplant worden vanwege het seizoen.) 
De werkgroep heeft veel meer plannen voor de verschillende delen van het plein uitgewerkt. O.a. het uitbreiden van 
de mogelijkheden bij de zandbak met bijvoorbeeld een waterpomp, een chill-plek, een huisje, een buis waar je door-
heen kan kruipen en een klimboom. In de Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de volgorde. Ook zal er 
af en toe gevraagd worden om hulp bij bepaalde klussen. Zo zoeken we woensdagochtend 17 mei (direct) na half 9 
hulp van ouders om tegels eruit te halen. Helpt u mee? Daar zijn we erg blij mee! 
De kinderraad heeft het initiatief genomen om in de plantenbakken bij de hoofdingang (bloeiende) planten te poten. 
Iedere stamgroep krijgt zijn eigen plantenbak om voor te zorgen. 
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Dit schooljaar zijn we in 
groep 3 begonnen met 
een nieuwe leesmetho-
de. In juni 2016 werd  
unaniem gekozen voor 
de nieuwste versie van 
de methode Veilig Le-
ren Lezen voor de bei-
de locaties. Een goed 
moment om de eerste 
bevindingen terug te 
koppelen.  
De didactische keuzes 
die gemaakt zijn in de-
ze methode waren voor 

ons doorslaggevend. Bij de start van groep 3 vormen letters het uitgangs-
punt. De nieuwe letters worden aangeboden in steeds wisselende combina-
ties met bekende letters en op verschillende woordposities. Niet alleen in 
losse woorden, maar ook in zinnen en korte teksten.  
Vanaf de start wordt er ook structureel aandacht besteed aan het leren spel-
len. De kinderen leren hierbij te werken met een stappenplan om een woord 
correct te kunnen spellen. Ze luisteren naar een woord, zeggen het na, hak-
ken het samen met de leerkracht, denken na over de letters die bij de klan-
ken horen en schrijven dan het woord op. Na het woord geschreven te heb-
ben, lezen ze het zelf nogmaals om de schrijfwijze te controleren. Dit stap-
penplan vormt in alle volgende groepen de basis van het spellingonderwijs. 
De basislessen voor lezen en spellen worden in een instructiegroep gege-
ven met alleen kinderen van groep 3. De verwerking en verdere inoefening 
vindt plaats in de blokperiode in de stamgroepen. 
Het is goed om de balans op te maken nu we bijna een heel schooljaar met 
de methode gewerkt hebben. We zien dat de kinderen in een relatief kort 
tijdsbestek heel veel geleerd hebben. De kracht van de methode blijkt, zoals 
we verwacht hadden, te zitten in de sterke samenhang van het technisch 
leren lezen, het spellen en (in de tweede helft van het schooljaar) ook het 
begrijpend leren lezen. Daarnaast merken we dat de materialen aantrekke-
lijk zijn voor de kinderen, dat de duidelijke dagelijkse structuur prettig is voor 
de kinderen en dat de ondersteunende functie van de software op het digi-
bord sterk is. Al met al heeft dit effect op het (hoge!) niveau waarmee de 
kinderen van groep 3 straks doorstromen naar groep 4.  
Daarom zijn we op dit moment bezig de leerstof wat betreft lezen en spelling 
aan te passen zodat de doorgaande lijn gegarandeerd is.  
Komend schooljaar gaan we in groep 3 ook over op een nieuwe schrijfme-
thode. De uitgever stopt met het uitgeven van onze huidige methode! Bij de 
keuze hiervan is de aansluiting bij het lees– en spellingonderwijs bepalend. 
Als de keuze gemaakt is, zullen we u hier over berichten. 

Op vrijdag 9 juni komt de schoolfotograaf op de Dr. Hoijngstraat. Er zullen 
die dag foto’s gemaakt worden van ieder kind apart, van broertjes en zusjes 
en van de groep. U kunt de datum dus vast in uw agenda noteren. 
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