
 

 

Kinderboekenweek 
Het thema van de 

Kinderboekenweek was dit jaar 

GI GA GROEN. Wat leuk om te 

zien dat alle kinderen in het 

groen naar school kwamen 

tijdens de opening. Het was een 

groene dag! De kinderen 

hebben allemaal groene ranja 

en een lekker snoepje gekregen. 

Tijdens de Kinderboekweek 

hebben allerlei activiteiten 

plaats gevonden waarbij 

leesplezier centraal stond.  

Jong en oud hebben aan elkaar 

voorgelezen, er zijn 

boekendates geweest, 

voorleeswedstrijden en er is een 

GI GA GROENE schoolfoto 

gemaakt.  

In het kader van de afsluiting 

van de Kinderboekenweek en 

een stukje Actief Burgerschap 

hebben de groepen 6, 6/7 en 7 

op donderdag een 

voorleeswedstrijd gehouden bij 

de bewoners van de 

Waddenborgh.  

Uit elke klas waren er een aantal 

kinderen die een stukje 

voorlezen hadden voorbereid en 

mochten dit deze ochtend 

presenteren. Wat werden we 

fijn onthaald en wat is er goed 

voor ons gezorgd! Voor alle 

kinderen was er iets lekkers! 

Een aantal bewoners van de 

Waddenborgh zaten in de jury 

en zo kwamen er uit de 

wedstrijd twee winnaars. Van 

harte gefeliciteerd Jalou en Lies 

uit groep 6/7!  

Daarnaast bedanken we 

natuurlijk alle toppers die mee 

hebben gedaan deze ochtend en 

bedanken we alle mensen van 

de Waddenborgh voor deze 

gezellige ochtend en het warme 

welkom! 

 

Maandoverzicht: 

Woensdag 5 t/m vrijdag 14 
oktober 
   Kinderboekenweek 
Vrijdag 14 oktober 
   Nieuwsbrief 3 
Maandag 17 oktober  
   Museummiddag  
Dinsdag 18 oktober  
   OV vergadering 
Maandag 24 oktober 
   Herfstvakantie 
Maandag 31 oktober 
   1e schooldag 
Maandag 31 oktober 
   Voorlopig advies groep 8  
   mee naar huis 
Vrijdag 4 november 
   Start week van de  
   mediawijsheid 
Vrijdag 4 november 
   Nieuwsbrief 4 
Maandag 7 t/m vrijdag 11 
november 
   Oudergesprekken 
Maandag 14 november 
   Ontruimingsoefening 
Dinsdag 15 november 
   Overleg leerlingenraad 
Dinsdag 15 november 
   OV vergadering 
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Oudergesprekken 
Ook dit schooljaar kiezen we 

ervoor om de oudergesprekken 

te verspreiden over een hele 

schoolweek. Dit biedt u als 

ouder meer mogelijkheden om 

een geschikt moment in te 

plannen. De gesprekken staan 

gepland in week 45 van 7 t/m 11 

november.  
De groepsleerkrachten zullen 

zelf aangeven welke dagen zij 

beschikbaar zijn. Er is 

afgesproken minimaal één dag 

ruimte te geven tot 18.00 uur. 

Mocht het zo zijn dat het niet 

lukt een afspraak in te plannen, 

dan kan in overleg met de 

groepsleerkracht(en) een 

andere datum en tijd worden 

afgesproken.  

Vanaf woensdag 19 oktober 

15.00 uur is het mogelijk om in 

te tekenen in Social Schools 

voor een oudergesprek. 

Museummiddag 
Aankomende maandag zal de 

eerste museummiddag 

plaastvinden. Vanaf 13.45 uur 

gaan de deuren open en kunt u 

in de groep(en) van uw kind 

(eren) een kijkje nemen. De 

kinderen kunnen u vertellen 

waar ze zoal mee bezig zijn. 

Uiteraard zijn ook opa’s en 

oma’s ook van harte welkom. 

De leerkracht zal aanwezig zijn 

tot 14.15 uur. 

Activiteiten BOSS 
beweegteam   

In de herfstvakantie zullen er 

een aantal activiteiten worden 

georganiseerd door het BOSS 

beweegteam. Zie voor verder 

informatie de flyer in de bijlage.   

 
 

Danslessen  
Na de herfstvakantie starten de 

peutergroep, de kleutergroepen 

en de groepen 3 met dansles. In 

de periode tussen de 

herfstvakantie en de 

meivakantie krijgen zij wekelijks 

dansles van een docent van 

“Moves at school”. Aan het 

einde van de periode, voor de 

meivakantie, zal er een 

optreden plaastvinden voor alle 

ouders/verzorgers. U krijgt hier 

t.z.t. een uitnodiging voor.  

Vacature 
ondersteunings- 
planraad 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief 

vindt u informatie m.b.t. de 

vacature voor de 

ondersteuningsplanraad voor 

het samenwerkingsverband.  

Speerpunten  
2022-2023  
Zoals beschreven in de eerste 

nieuwsbrief zullen we in de 

eerstkomende nieuwsbrieven 

steeds één van de speerpunten 

van dit schooljaar beschrijven, 

zodat u als ouders weet waar 

we als school mee bezig zijn.  

 

In deze nieuwsbrief willen we u 

meenemen in het bewegend 

leren bij ons op school. 

Afgelopen schooljaar hebben 

we al een start gemaakt met 

bewegend leren.  

 

 

 



 

Dit schooljaar gaan we als 

school verder met de 

ontwikkeling van bewegend 

leren.  

Ons doel is dat bewegend leren 

onderdeel wordt van onze 

lessen en dat we hiermee, naast 

het inzetten van methodewerk, 

ook de doelen waaraan we 

werken d.m.v. bewegende 

spelvormen kunnen behalen. 

Kinderen hebben veel beweging 

en afwisseling nodig om de 

lesstof op een goede manier tot 

zich te nemen. 

Bewegen heeft dan ook een 

positief effect op de hersenen 

en op je executieve functies. De 

executieve functies gebruik je 

continu wanneer je op school 

zit.  

Bewegen daagt uit, wat een 

goede stimulans is voor je brein. 

Via onderstaande link krijgt u 

een mooi inzicht in het waarom 

van bewegen en bewegend 

leren: 

http://www.klokhuis.nl/tv-

uitzending/4014/spelen 

Dit jaar gaan wij verder met het 

inzetten van bewegend leren 

tijdens onze lessen. Het is dus 

niet een los vak op ons rooster, 

maar het is verweven in onze 

spelling-, lees- en rekenlessen. 

 

Daarnaast gaan wij als 

ontwikkelteam dit jaar de 

mogelijkheden voor onze 

speelzaal op school bekijken. 

Wij willen deze uitdagender in 

gaan richten met bijvoorbeeld 

wandpanelen, waarop we 

bewegend de tafels, sommen, 

spellingscategorieën of andere 

doelen kunnen oefenen. 

Uiteraard houden we u op de 

hoogte van de ontwikkelingen 

m.b.t. het bewegend leren op 

IKC Het Veer. 
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