
           

 

Nieuwsbrief 2                                                                                          Vrijdag 28 augustus 2020 

 

De eerste schoolweek 
Het nieuwe schooljaar is al weer een week oud. Zowel de kinderen als de 
medewerkers hebben hun ritme gevonden. Het is fijn om elkaar weer te 
zien en de mooie vakantieverhalen te horen. Alle kinderen hebben deze 
week een wens geschreven voor dit nieuwe schooljaar. De wensen hangen 
in de wensboom in de hal.  
 

    
 
Gouden weken  
We noemen de eerste weken in een schooljaar ook 
wel de ‘gouden weken’. In alle groepen besteden 
we veel aandacht aan samenwerken en respectvol 
omgaan met elkaar.  
We leren luisteren naar elkaar zonder te oordelen 
en hebben aandacht voor verschillende 
opvattingen. We maken afspraken en laten zien dat 
we ons aan de afspraken houden.  
Ook na de gouden weken is er op onze school 
blijvend aandacht voor een veilig schoolklimaat.    
 
Rots en Water      
Wij werken vanuit het programma ‘Rots en Water’. Het accent van Rots en Water ligt op de ontwikkeling van 
zelfvertrouwen, zelfkennis en leren aangeven en aanvoelen van grenzen. Het programma heeft tot doel kinderen 
bewust te maken van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid. Een aantal collega’s zijn gecertificeerde Rots en 
Watertrainers en in alle groepen worden Rots en Waterlessen gegeven.  
In overleg met een ouder van school worden de schoolafspraken op een kunstzinnige manier zichtbaar in de 
school. Ik houd u op de hoogte.  
 
Juf Carlien 
Vorig schooljaar heeft juf Carlien afscheid genomen van onze school en van het onderwijs. Ze heeft genoten van 
de mooie optredens van de kinderen en van de vele blijken van waardering die ze van u heeft ontvangen. Door de 
coronamaatregelen heeft Carlien besloten dat ze afziet van een ouderreceptie. Als collega’s nemen we nog wel op 



een passende manier afscheid van haar. Wij wensen Carlien via deze weg alle goeds voor de toekomst en hopen 
dat ze een mooie nieuwe uitdaging gaat vinden.  
  
Tussenschoolse Opvang en vrijwilligers in de school 
Al jaren mogen we rekenen op de hulp van een aantal vaste TSO medewerkers. Zij verzorgen elke dag tijdens de 
lunchpauze van de leerkrachten het toezicht op het plein. Ook kregen we hulp van andere vrijwilligers. Helaas 
hebben de onzekerheden rondom het coronavirus gemaakt dat we in de eerste periode van dit schooljaar nog 
geen beroep op hen kunnen doen. Zodra de TSO medewerkers en de andere vrijwilligers weer kunnen worden 
ingezet laat ik u dat weten.   
Meneer Wim is wel weer wat vaker in de school. Hij maakt foto’s en zorgt er voor dat deze onder een wachtwoord 
op de website worden gezet. In de afgelopen week heeft meneer Wim buiten groepsfoto’s gemaakt.   
 
Snappet 
De kinderen uit de groepen 4 en 5 hebben afgelopen week in de klas kennis gemaakt met Snappet. Voor de 
kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 is Snappet niet meer nieuw. Met Snappet kunnen kinderen de leerstof digitaal 
verwerken. In de groepen 4 t/m 7 doen de kinderen dat op een tablet van Snappet. In groep 8 wordt de 
aangeboden leerstof verwerkt op een Chromebook. Door te werken met Snappet krijgen de kinderen direct 
feedback op het gemaakte werk en zien de leerkrachten waar de kinderen ondersteund en uitgedaagd kunnen 
worden. Snappet is voor ons een middel om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de verschillen tussen 
leerlingen. Snappet vervangt niet het onderwijs. De instructie van de leerkracht en de interactie tussen leerkracht 
en leerling en tussen leerlingen onderling blijft van groot belang. Naast de digitale verwerking blijven we aandacht 
houden voor schrijven.   
 
Toetsen 
Aan het einde van het schooljaar hebben wij geen Cito-toetsen afgenomen. Deze zullen wij de komende weken 
afnemen om te zien op welke gebieden ons onderwijs nog extra aandacht vraagt.  
Naast de afname van Cito-toetsen, wordt de ontwikkeling van de kinderen ook op andere manieren gevolgd.  
Door de overstap naar o.a. het werken met Snappet zal het rapport er ook anders uit gaan zien. U wordt hierover 
t.z.t geïnformeerd.  
  
Leerkracht-kind-oudergesprekken 
Om het aantal ouders in de school beperkt te houden heeft u allemaal digitaal kunnen intekenen voor een ouder-
kind-leerkrachtgesprek. We gaan ervan uit dat u in de school rekening houdt met de anderhalve meter maatregel. 
De gesprekken zijn zo ingepland dat er tussen twee gesprekken 5 minuten ruimte is. Wanneer u op school komt 
voor een gesprek, staat er bij de ingang in de klas een desinfectiespray om uw handen te ontsmetten.  
 
Ontvangst nieuwsbrieven 
Van een aantal ouders hebben we gehoord dat zij nieuwsbrief 1 niet hadden ontvangen. Mogelijk zit de nieuwsbrief 
in de spambox. Wanneer dat zo is, kunt u de mail eenmalig markeren als “vertrouwd” of “van veilige afzender” (de 
formulering verschilt per antivirussoftware). We hopen dat het probleem dan is opgelost en dat we iedereen digitaal 
kunnen bereiken. Hoort u dat mensen geen nieuwsbrieven van ons krijgen, wilt u ze dan doorverwijzen naar de 
directie van de school?  We proberen dan samen een oplossing te vinden. 
 
Trakteren 
Wanneer uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Wilt u bij voorkeur kiezen voor een verpakte traktatie? Het 
is fijn dat u via de mail met de leerkracht afstemt op welk moment en op welke dag uw  kind kan trakteren. Zit uw 
kind in groep 1 t/m 4 dan is het mogelijk dat één ouder bij het feestje in de klas aanwezig is. 
De verjaardagen van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 worden op school gevierd zonder ouders in de groep.  
 
Klassen ouders 
We kennen al een aantal jaren klassen ouders in de school. Deze ouder(s) ondersteunen de leerkrachten bij het 
regelen van praktische zaken. U kunt dan denken aan het regelen van bijvoorbeeld vervoer bij een excursie, 
begeleiding bij sporttoernooien. Wilt u dit schooljaar klassenouder zijn, stuurt u dan voor vrijdag 4 september een 
mail naar de groepsleerkracht(en) van uw kind.   
  
 
 



 
 
 
Gym 
Deze week hebben er nog geen gymlessen plaats gevonden in de gymzaal aan de A. Brouwerstraat. Dat komt 
omdat de richtlijnen i.v.m. corona, voor het gebruik van de gymzaal niet duidelijk is. Ik verwacht op korte termijn 
een brief van de gemeente met daarin meer duidelijkheid. Tot die tijd maken we geen gebruik van de gymzaal.  
De kinderen uit groep 4 hebben vandaag een brief mee gekregen waarin juf Wanda vraagt om een aantal 
organisatorische zaken met betrekking tot de gymtijd van groep 4. Wilt u deze brief aanstaande maandag ingevuld 
mee naar school geven?  
 
BSO  
Willen de ouders van de kleuters via de mail aan de groepsleerkracht doorgeven op welke dagen hun kind naar de 
BSO gaat en door welke kinderopvangorganisatie uw kind wordt opgevangen?  
 
Jaarkalender 2020-2021 
Onze jaarkalender is digitaal te raadplegen. In deze kalender hebben we de activiteiten voor het komende schooljaar 
zoveel mogelijk weggezet. Mochten er activiteiten bij komen, dan zullen we u op de hoogte brengen via de 
nieuwsbrief en de aanpassing in de agenda vermelden. 
De agenda is te benaderen via http://agenda.bsholthuizen.nl.  
Wanneer u de digitale agenda wilt printen, kan dat door hem te downloaden van de website. Hij zal er z.s.m. opgezet 
worden.  
 
Buitenschoolse activiteiten 
Zoals u weet maken alle groepen in een schooljaar af en toe een uitstapje. We weten nu nog niet of alle geplande 
excursies, zoals in de jaarkalender zijn aangegeven door kunnen gaan. U wordt door de leerkracht op de hoogte 
gehouden. Wanneer we met een groep kinderen op pad gaan, maken we graag gebruik van uw hulp. We volgen de 
hierin de richtlijnen van het RIVM.  

 
Belangrijke data 

Datum Activiteit 
 

Voor wie?                                   

31-08 t/m 
11-09 

In deze week de kennismakingsgesprekken, waarvoor u 
hebt ingetekend. 

alle ouders en kinderen. 

01-09 vanaf deze week start het naschools aanbod van Mad 
Science op onze school.  

voor de kinderen die zich hiervoor 
al hebben opgegeven.  

09-09 vanaf deze week starten de typelessen van Ravizza op onze 
school.  

voor de kinderen die zich hiervoor 
hebben opgegeven.  

14-09 start schoolbreed thema ‘En toen!?..... alle kinderen van de school 

21-09  informatieavond groep 8 

 informatie voor de ouders van de kleuters die starten 
vanaf oktober 

ouders groep 8 
ouders van de ‘nieuwe’ kleuters 

23-09 kinderpostzegelactie kinderen uit de groepen 7 en 8  

28-09 of  
30-09 

Voorstelling ‘Woeste Willem’ in de Kappen  Groepen 1 en 2 

30-09 start Kinderboekenweek thema ‘En toen!?..... alle kinderen 

 

http://agenda.bsholthuizen.nl/

