
 
 

12 september 2022 

 

 
12 september  Deze week luizencontrole 
12 september  OV overleg 
16 september  Studiedag (leerlingen vrij) 
20 september  Prinsjesdag 
20 september  Infoavond groep 5 t/m 8 
22 september  Infoavond groep 1 t/m 4 
26 september  Project Groene Voetstappen 
26 september  Week tegen het pesten 
30 september  Verkiezing Raad van Leerlingen d.m.v. pitch 
 
 

13 september  Sem (11) 
14 september  Guusje (9) 
16 september  Flore (6) 
17 september  Siem (9) 
17 september  Jesse (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lichte en zware ondersteuning 
Deze week zal de begeleiding van alle leerlingen voor de lichte en zware ondersteuning starten.  
 
 
Zware ondersteuning: 
Desiree zal starten met de begeleiding van de leerlingen die een arrangement hebben vanuit het 
samenwerkingsverband. In enkele gevallen zal dit ook worden ondersteund door Kim. 
 
Lichte ondersteuning: 
Voor de trajectklas (onze plusvoorziening) zullen Rob en Kary ook dit jaar weer de lessen gaan 
verzorgen. Rob op donderdag en Kary op dinsdag. Mocht uw kind hiervoor zijn geselecteerd, dan 
heeft u hierover een aparte mail ontvangen. 
 
Daarnaast zal Rob op woensdag leerlingen gaan begeleiden vanuit de subsidie schakelklas en de 
zachte landing. Dit betreft leerlingen die nog niet lang in Nederland zijn en/of extra begeleiding 
krijgen op het gebied van woordenschat en taalverwerving.  
 
Gedrag:  
Op maandag begeleidt Danique leerlingen op het gebied van gedrag. 
 
Voor de overige lichte ondersteuning geldt dat we getracht hebben zoveel mogelijk vaste 
gezichten te koppelen aan de groepen. Kary en Birgit aan de groepen 1-2, Kim aan de groepen 3 en 
4, Nikki aan de groepen 5 en 6. Desiree zal nog twee dagen beschikbaar zijn voor lichte 
ondersteuning voor kleine groepjes en of individuele leerlingen. 
 
Wie welke begeleiding gaat ontvangen wordt altijd afgestemd met de leerkracht en de betreffende 
interne begeleider. Dit is voor groep 1 t/m 4 Anne van Rooijen en voor de groepen 5 t/m 8 
Marjolein Hoogesteger. 
 
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO): 
Vanuit de middelen die beschikbaar zijn gekomen vanuit het Nationale Programma Onderwijs 
zullen we ook dit schooljaar extra onderwijstijd gaan realiseren voor de groepen 4 op het gebied 
van lezen (4 maal in de week een kwartier), voor groep 5 op het gebied van spelling (iedere week 
een half uur) en voor leerlingen in groep 8 op het gebied van rekenen (iedere week een half uur). 
De ouders van de groepen hebben hier een aparte mail over ontvangen en hierin staan de 
selectiecriteria beschreven. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, ontvangt u hiervoor 
nog een persoonlijke mail met hierin de vraag of u uw kind hiervoor wilt aanmelden.  
 
 

Brand in woning 
Kort voor de zomervakantie is de Fam. Buijs (Chloé in groep 4a, Ivy in groep 1-2c en Zoë in groep 1-
2d) getroffen door een woningbrand.  
De school heeft toen direct contact opgenomen met het gezin met de vraag of wij iets voor hen 
zouden kunnen betekenen.  
De eerste prioriteit was natuurlijk het vinden van een andere woning. Gelukkig hebben zij tijdelijk 
nieuwe huisvesting kunnen vinden. 
Dit alles heeft natuurlijk veel impact op het hele gezin maar vooral op de kinderen. Die zijn hun 
veilige plekje en dierbare spulletjes kwijtgeraakt.   
Om het gezin weer een beetje op weg te helpen is er een Crowdfunding gestart. Graag willen wij 
deze onder uw aandacht brengen. Hopelijk kunnen we met z’n allen een steentje bijdragen. 
Via onderstaande link kunt u een donatie doen. 
Alvast hartelijk dank hiervoor. 
 

https://gofund.me/307a9c54 

https://gofund.me/307a9c54


 

 

 
 

 
 

 


