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Start van een nieuw kalenderjaar 
Oudergesprekken februari 
Nieuwe leesmethode middenbouw 
Bericht van het Olifantenbos 
Monument voor Jim 
Veranderingen team 

Start van een nieuw kalenderjaar Na een voor veel 
kinderen fijne vakantie, naar wij begrepen uit alle 
verhalen, zijn we fris begonnen in het nieuwe 
kalenderjaar. Fris in heel letterlijke zin, omdat in de 
kerstvakantie alle vloeren van de hele school zijn 
schoongemaakt en in de was gezet. Ook komt het 
einde in zicht van de vervanging van de 
toiletblokken op beide locaties. De meeste nieuwe 
toiletten staan inmiddels en de vloeren en tegels 

zijn vernieuwd.  
In de groepen is een start gemaakt 
met nieuwe projecten. Het thema 
‘vogels in de winter’ krijgt alle 
aandacht in enkele 
onderbouwgroepen: Wat verandert 
er voor de vogels? Hoe leven ze dan? 

En wat kunnen wij doen om ze daar bij te helpen? 
Vogels zien de kleuters overal om zich heen. De stap 
van binnen naar buiten leren 
en andersom is dus makkelijk 
gemaakt. Voor de 
middenbouw is dat laatste 
wat minder eenvoudig. Zij 
werken over de Noord- en de 
Zuidpool. Gelukkig zijn er veel 
mooie boeken en 
beeldmaterialen om ons in 
gedachten te kunnen verplaatsen. Dat doen we dan 
ook; de omstandigheden op de polen, de dieren die 
er leven, de Eskimo’s of Inuit; ze spreken allemaal 
enorm tot de verbeelding. In de bovenbouw op de 
locatie Flierenhofstraat is een start gemaakt met 
een geschiedenisproject over de 
Middeleeuwen. Op de locatie Dr. 
Hoijngstraat is het continent Afrika 
het centrale thema. Via Klasbord of 
door de klas eens in te lopen of een 
viering te bezoeken kunt u een 
mooie indruk krijgen van de 
verschillende projecten. U bent van 
harte welkom! 

17 Koffieochtend  11.00 uur- 11.30 uur 
18 Koffieochtend  11.00 uur- 11.30 uur 
 
 

10 Kinderraad 
18 Kinderen van groep 1 en 2 zijn vrij 
30 Ouderraadvergadering 
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Oudergesprekken in februari Januari is de maand 
waarin de rapporten geschreven worden en de 
halfjaarlijkse citotoetsen worden afgenomen. In 
februari volgen dan de oudergesprekken. Aan het 
begin van het schooljaar hebben we een start 
gemaakt met de oudergesprekken waarbij de 
kinderen ook aanwezig waren. U wordt in de week 
van 21 januari via de mail geïnformeerd over het 
vervolg daarvan. Ook ontvangt u dan een 
uitnodiging  waarmee u zich digitaal kunt 
inschrijven voor de gesprekken zoals u inmiddels 
gewend bent. Op 4 februari krijgen de kinderen het 
rapport. De gesprekken worden gepland in de week 
van 4 februari en de week van 11 februari.  
 
Nieuwe leesmethode in de middenbouw In de 
tweede helft van dit schooljaar wordt er in de 
groepen 4 en 5 een start gemaakt met een nieuwe 
leesmethode voor het voortgezet leren lezen. Na 

zorgvuldig voorwerk van de 
projectgroep, overleg met 
middenbouwteam en directie is er 
gekozen voor de nieuwste versie 
van Estafette. In deze methode zijn 
de nieuwste didactische inzichten 
geïmplementeerd; de kinderen 
leren technisch lezen met begrip 

(voorheen waren technisch en begrijpend lezen 
meer losgekoppeld), de tekst staat centraal (en niet 
de strategie die wordt aangeleerd) en het 
leesplezier krijgt door leesbevorderende 
activiteiten meer aandacht. De methode sluit aan 
bij Veilig Leren Lezen in groep 3. Hiermee is de 
doorgaande lijn gewaarborgd.   
 
Bericht van het Olifantenbos Deze week is er ook bij 
de peuters in het Olifantenbos een nieuw thema: 
het weer! Daar valt veel over te leren, binnen en 
vooral ook buiten natuurlijk.  Op deze plek ook nog 
het verzoek om koordjes aan wanten of 
handschoenen te maken. Zo raken we ze niet kwijt! 
 

Monument voor Jim Voor de kerstvakantie is in 
aanwezigheid van de ouders van Jim,  kinderen van 
de Sering en vriendjes van Jim met hun 
ouders het monument ter nagedachtenis 
van Jim onthuld. Het was heel waardevol 
om samen de tijd te nemen om hier bij 
stil te staan. Januari is de maand die ons 
opnieuw terugbrengt bij de zo 
verdrietige gebeurtenis van het 
afgelopen jaar. In de komende week 
vallen zowel de geboortedag als de 
sterfdag van Jim. Op verzoek van de kinderen zullen 
we het verjaardagsfeestje van Jim ‘vieren’ en zal de 
moeder van zijn vriendje iets lekkers bakken. Ook 
knutselen we die middag harten en brengen we naar 
iedere stamgroep een hart. De groepen zijn vrij om 
daarmee te doen wat goed voelt; in de kring leggen 
en samen even praten of er dingetjes op schrijven of 
tekenen. We zullen de harten dan tijdelijk ophangen 
bij de foto van Jim in de aula.  
 
Veranderingen in het team Afgelopen woensdag 
heeft het team afscheid genomen van de interim-
directeur Leonie Stout. Dat gebeurde volgens de 
traditie met een fruitboompje vol kaartjes en een 
lied. U bent inmiddels geïnformeerd over de 
komende periode. Omdat onze nieuwe directeur, 
Margriet de Leeuw, niet eerder kon starten dan 1 
maart, zijn we blij dat er ook voor de tussenliggende 
weken een interim-directeur is. Het betreft een 
intensieve periode voor het team met toetsen, 
rapporten en gesprekken. Zoals John Middelkamp al 
aangaf in de brief waarin hij zich aan u voorstelde, 
zal hij in deze periode het team ondersteunen en 
lopende zaken afronden.  
Femke Bouwmeister, stamgroepleider van de Linde, 
gaat per 1 februari stoppen. Zij gaat al haar 
aandacht vestigen op haar coachpraktijk Binnenste 
Buiten. Veel succes daarbij, Femke! Marieke Roelofs, 
stamgroepleider van de Klimop, zal de dagen aan 
het begin van de week van Femke overnemen. 
 


