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Wenproject ’Als een vis in het water’  Na een lange 
vakantie waar iedereen hopelijk met plezier op 
terugkijkt, zijn we vandaag weer begonnen. De 

groepen zijn van samenstelling 
van veranderd; er zijn kinderen 
die van bouw veranderd zijn en 
er zijn groepen die een nieuwe 
stamgroepleider hebben. We 
nemen dan ook in de eerste 
schoolweken de tijd om elkaar 
beter te leren kennen en een 

groep te worden. Dat doen we met het wenproject 
‘Als een vis in het water’. Vragen die centraal staan 
in het project zijn: Wie ben ik en wie ben jij? Waar 
ben ik goed in en wat wil ik graag nog leren? Hoe 
gaan we om met elkaar? En wat kunnen we doen om 
ervoor te zorgen dat iedereen zich als een vis in het 

water voelt? Op woensdag zal er een opening zijn 
van het project. De groepen gaan 
daarvoor bij elkaar op bezoek. 
Kinderen van de Flierenhofstraat 
komen zo op de Dr. Hoijngstraat 
en andersom. Bij de opening van 
het project staat het prentenboek 
De veerman van Paula Gerritsen 
centraal. Het verhaal gaat over een 
oude veerman die zijn hele leven 
tussen twee oevers heen en weer heeft gevaren. Op 
een mooie zomerse middag besluit hij de touwen 
van zijn pontje los te snijden en zich met de stroom 
mee de rivier af te laten zakken om te zien wat de 
wereld nog meer in petto heeft… Net als andere 
jaren zal er ook nu aan het begin van het schooljaar 
weer expliciet aandacht zijn voor de afspraken in de 
groep en in de school over hoe 
we respectvol omgaan met 
elkaar. De afspraken zullen ook 
weer opnieuw voor iedereen 
zichtbaar verbeeld worden in de 
groep. In de bovenbouw is er in 
de eerste zes weken in lessen 
aandacht voor Mediation, waarbij 
de kinderen zelf leren te bemiddelen bij conflicten. 
Ook worden er nieuwe mediators gekozen. Daarover 
zullen we u later berichten natuurlijk! 
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Stamgroepavond Aan het begin van het schooljaar 
nodigen we ouders van de basisschool uit om 
elkaar te ontmoeten en om te laten zien op welke 
manier er in de groepen gewerkt wordt. Daarom 
organiseren we een stamgroepavond op donderdag 
5 september. Ouders, opa’s, oma’s en kinderen zijn 
om 17.00uur van harte welkom. Tot 18.00uur kunnen 
de kinderen hun groep, materialen en werk laten 
zien. Er zal in iedere stamgroep ook een presentatie 
zijn van het wenproject. Op die manier wordt 
concreet hoe we de eerste weken werken aan 
groepsvorming en welke werkstukken de kinderen 
daarbij maken. 

Gewijzigde verkeerssituatie Graag 
wijzen we u in de eerste nieuwsbrief 
van het schooljaar op de gewijzigde 
verkeerssituatie aan de 
Flierenhofstraat. Er geldt niet langer 
een inrijdverbod. 
Eénrichtingsverkeer is nu 
toegestaan vanaf de 
Leemkuilselaan. U zult op korte 
termijn in een mail  geïnformeerd 
worden over dit besluit.  

Gymrooster Alle midden– en bovenbouwgroepen 
gymmen ook dit jaar op dinsdag in de Bongerd. De 
groepen staan onder begeleiding van onze 
vakleerkrachten gym. Kastanje en Populier 
beginnen om 8.30 uur in de Bongerd. Er is toezicht 
vanaf 8.15 uur. Houd u in de gaten dat de kinderen 
er niet voor 8.15 uur zijn? Na deze gymles volgen 
Iep, Plataan en Esdoorn. Vervolgens gymmen Vlier, 
Hazelaar en Rozenbottel; en tot slot Jasmijn, 
Goudenregen en Sering. De kinderen van Jasmijn, 
Goudenregen en Sering kunnen bij de Bongerd 
worden opgehaald. De kinderen van groep 3, voor 
wie het gymmen nieuw is, kunnen nu ook op 
dinsdag gymspullen mee naar school nemen. De 
kinderen van de onderbouw gymmen in de 
speelzaal van de eigen locatie. 

In verband met een verbouwing in de Bongerd zal er 
in de eerste twee schoolweken niet daar gegymd 
worden, maar in de Schaapskooi (naast de 
Bongerd).  

Startgesprekken in september Zoals u gewend bent, 
worden er aan het begin van het schooljaar 
gesprekken gepland met als insteek de vraag hoe uw 
kind gestart is. Centraal daarbij staat het 
welbevinden van de kinderen. Net als vorig jaar zijn 
dit driehoeksgesprekken waarbij zowel ouders, 
leerkracht als kind aanwezig zijn. U kunt het gesprek 
thuis met een speciaal daarvoor gemaakt formulier 
samen met uw kind voorbereiden. Omdat de 
kinderen aanwezig zijn, worden de gesprekken in de 
middagen gepland. De gesprekken zullen 
plaatsvinden in de eerste twee weken van 
september. 

Nieuw in het team Bij de start van het nieuwe 
schooljaar verwelkomen we ook drie nieuwe 
teamleden. Tinke Feddema gaat werken in de 
onderbouwgroep de Klimop op donderdag en 
vrijdag en zal op woensdagen in de 
middenbouwgroep de Eik zijn.  Maurice van der Vegt 
is de nieuwe bovenbouwleerkracht in de Esdoorn en 
Marcus Lommen is de nieuwe vakleerkracht gym die 
erbij komt. Van harte welkom en een goede start 
gewenst! 

Luizencontroles na de vakanties Ook dit jaar zullen 
er na de vakanties in alle groepen weer 
luizencontroles zijn. De organisatie hiervan door de 
ouderraad werkt goed. We hopen dat ook dit jaar 
weer veel ouders bereid zijn op de 
controlemomenten even mee te helpen. Vandaag 
zijn de eerste controles al op de Dr. Hoijngstraat. 
Vrijdag 23 augustus  is de  eerste luizencontrole              
op de Flierenhofstraat. 


