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Stamgroepavond en startgesprekken In alle 
stamgroepen worden deze dagen startgesprekken 
gevoerd. Het is het tweede jaar dat we de 

gesprekken aan het begin 
van het schooljaar voeren 
met ouders en kinderen 
samen. Mooi om te zien dat 
de gesprekken met behulp 
van het formulier serieus 
worden voorbereid thuis. 
Ook is het fijn om te kunnen 
constateren dat de 
kinderen al met wat meer 
zelfvertrouwen aanschuiven 
en wat makkelijker het 

gesprek voeren. Wij ervaren het als heel waardevol 
om de kinderen samen met de ouders juist in de 
eerste weken van het schooljaar even in alle rust te 

kunnen spreken. Voor de 
kinderen is het leerzaam en 
van belang dat ze ervaren 
dat er naar ze geluisterd 
wordt en dat hun input ook 
leidend is bij het onderwijs 
dat wij vervolgens maken. 
Ook was het goed om te zien 
hoeveel ouders, opa’s en 
oma’s en oppassen er waren 
op de stamgroepavond. We 
hebben het wenproject kunnen delen en de 
kinderen hebben met trots kunnen laten zien waar 
ze in de eerste weken mee bezig zijn geweest. We 
hopen u ook de rest van het schooljaar regelmatig in 
de school te mogen ontmoeten. Door samen op te 
trekken wint het onderwijs aan kwaliteit. 

Naschoolse activiteiten Binnenkort ontvangt u over 
de mail weer het boekje met het aanbod van de 
naschoolse activiteiten voor de komende periode. In 
samenwerking met de Stichting Welzijn Lingewaard 
zijn we weer tot een gevarieerd aanbod van 
cursussen gekomen. De inschrijfperiode loopt van 30 
september  tot 11 oktober. De cursussen starten dan 
na de herfstvakantie. Deze week kunnen ouders van 
kinderen in de bovenbouw hun kinderen ook nog 
opgeven voor de typecursus die verzorgd wordt door 
Gigakids en losstaat van de andere naschoolse 
activiteiten. U heeft hierover eerder een mail 
ontvangen. 
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Bericht vanuit de peutergroep In peutergroep het 
Olifantenbos wordt weer volop gespeeld, ontdekt 
en genoten. Naast alle “oude” peuters hebben we 
ook veel nieuwe vriendjes en hun ouders mogen 
ontvangen. Altijd weer spannend die eerste keren. 
Opvallend mooi om te zien na een lange vakantie is 
hoe de peuters zijn gegroeid. Niet alleen in lengte 
maar ook in ontwikkeling: van taal, sociale 
vaardigheden en zindelijkheid. Als stamgroep het 
Olifantenbos en kinderdagverblijf Olli zijn we 
aangesloten bij het wenproject van de basisschool. 
Voor het thema ‘Als een vis in het water’ wordt in de 
beide groepen het prentenboek ‘Klein wit visje heeft 
veel vriendjes’ gebruikt als basis van veel 
activiteiten.  

In de peutergroep komen steeds meer kinderen 
vanuit kinderdagverblijf Olli. Alle 2 jarigen bezoeken 
van 8.30 uur – 11. 30 uur het Olifantenbos. Om 
ouders van deze kinderen op de hoogte te brengen 
van de activiteiten in het Olifantenbos  schrijven de 
pedagogisch medewerkers uit de peutergroep 
dagelijks een ochtendsamenvatting in een schrift 
dat ter inzage ligt in KDV Olli. We hebben al veel 
positieve reacties hierover ontvangen.  

Aansluitend aan de peutergroep wordt nu op 
maandag, dinsdag en donderdag kidslunch 
aangeboden. Dit vindt plaats in het Olifantenbos. 
Samen tafeldekken, zelf smeren, leuke aan-tafel-
gesprekjes, kortom: gezellig! 

Nog een mooi nieuwtje is dat we na de 
zomervakantie zijn gestart met de 
woensdagochtend groep.  

Nieuw dit schooljaar is de wandel 5-daagse. In de 
week van 7 tot en met 11 oktober gaan we met alle 
kinderen van 0 tot 4 vijf dagen wandelen. Dat 
belooft een prachtige happening te worden. Meer 
informatie ontvangt u binnenkort van de 
pedagogisch medewerkers.  

Kamp bovenbouw Volgende week gaan alle 
bovenbouwgroepen op kamp. Afgelopen vrijdag is 

voor de opwarming richting 
het kamp toe het startsein 
gegeven met een kleine 
viering verzorgd door de 
stamgroepleiders van de 
bovenbouwgroepen. Door de 
viering kwamen de kinderen 

de locatie, outdoorcentrum de Braamt en het thema, 
jungle , alvast te weten. Dat 
er dan nog genoeg 
spannend blijft, zeker voor 
de kinderen uit groep 6 die 
voor het eerst meegaan, 
spreekt voor zich. Het kamp 
biedt de  gelegenheid om 
aan de groepsvorming te 
werken in alle opzichten; 
samen spelen, werken, 
sporten, eten, slapen, lol 
hebben, kou lijden, zingen, 
moe zijn… En de zorg voor elkaar die daarbij hoort 
en waar velen dan zonder moeite toe in staat 
blijken. Dat alles geeft vertrouwen en veiligheid en 
daar heb je, als het goed is, de rest van het jaar weer 
plezier van! 

Terugblik op de studiemiddag Op donderdag 29 
augustus heeft het team een studiemiddag gehad. Er 
waren twee agendapunten. Het eerste deel van de 
middag stond in het 
teken van het 
didactisch handelen. 
Dat is één van de 
speerpunten waar we 
dit jaar als team mee 
aan de slag gaan. Bij 
didactisch handelen 
gaat het erom hoe 
kennis, vaardigheden 
en leerhoudingen het 
meest effectief kunnen worden aangeleerd. Ina 
Cijvat, extern deskundige op dit gebied, begeleidt 
het team bij de verdere ontwikkeling hiervan. Het 
tweede deel van de middag was er een ict-training 
over de G-suite, de digitale omgeving waarmee het 
team werkt vanaf dit schooljaar.  

Schoolfotograaf  Graag helpen we u eraan 
herinneren dat de schoolfotograaf dit jaar aan het 
begin van het schooljaar op onze school komt. Op 
maandag 30 september komt zij op de locatie Dr. 
Hoijngstraat en vervolgens op donderdag 3 en 
vrijdag 4 oktober op de Flierenhofstraat.  

 

 

  


