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Beste ouders, 
 
We sluiten 2018 met een goed gevoel af en kijken terug op een geslaagd jaar. 
 
Zo hebben we het afgelopen half jaar zelf de ouderavond, ook inhoudelijk, georganiseerd en 
werd er in elke bouw over onderwijsinhoud gesproken. Tevens hebben de vakdocenten van de 
beeldende vorming en de plusklas een presentatie gegeven over hun lessen en aanpak. 
 
Dit schooljaar is het innovatief leren gekoppeld aan ons kosmisch onderwijs. We worden hierbij 
ondersteund door de ‘Techniek Toppers’ en ontwerpen hierdoor nog betere lessen, die het 
kosmisch onderwijs en het onderzoekend en ontwerpend leren combineren.  
Elke klas heeft dit op eigen wijze gepresenteerd aan de ouders. Fijn dat de opkomst zo hoog 
was.  
 
De tevredenheid-enquêtes gaven ons een goed beeld van de school, het team en de leerlingen. 
We hebben hier samen met de leerlingen over gesproken en onderzocht wat we nog kunnen 
verbeteren en aanpassen. Deze gesprekken waren gericht op ons speerpunt rekenen. Met deze 
uitkomsten zijn we aan de slag gegaan. 
 
Achter de schermen zijn wij al druk bezig met de organisatie van de cultuurweken. Deze vinden 
plaats in maart. Tijdens deze periode worden de leerlingen ondergedompeld in dans en muziek, 
onze culturele speerpunten van dit schooljaar. Uiteraard sluiten we dit weer creatief af met 
presentaties door de kinderen.  
 
Gisteren hebben we het jaar 2018 feestelijk afgesloten tijdens het kerstdiner met de kinderen. 
Nagenietend van dit kerstdiner hebben we met het team een boottocht gemaakt over de 
grachten en vierden wij het jaar met een teamborrel op het water. Tijdens deze boottocht 
hebben wij het Ik hou van Holland-spel gespeeld waarbij sommige teamleden wel erg fanatiek 
bleken te zijn. 
 
 
Namens alle collega’s wil ik u bedanken 
voor alle hulp het afgelopen jaar en 
wens ik ouders en kinderen fijne 
feestdagen en een heerlijke vakantie 
toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
Valeri Ligterink 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data en afspraken 

Vrijdag 21 december Kerstvakantie 
12.00 uur t/m zondag 6 januari 2019 

Woensdag 9 januari 2019 Schone hoofden dag  
Aanvang 08.45 uur 

Woensdag 16 januari OR vergadering 
Aanvang 10.00 uur 

Vrijdag 18 januari Informatieochtend 2- en 3 jarigen 
Maandag 21 januari MR vergadering 

Aanvang 19.30 uur 

 
 

Leerlingenraad 
Vorige maand is er een nieuwe leerlingenraad gestart. 
Het is een serieuze groep leerlingen met zeer goede 
ideeën. Zo is er gesproken over ‘chillhoeken’ in de klas, 
lessen met meer proefjes en schoolvoetbal. Na de 
kerstvakantie gaan we invulling geven aan deze mooie 
ideeën. De notulen van de leerlingenraad vergaderingen 
kunt u vinden op het prikbord bij de ingang. Deze worden 
uiteraard ook gemaakt door de leerlingen zelf.  

 
Schoolbel 
Eén van onze goede voornemens in 2019 is om de lessen op tijd en in rust te starten om 08.45 
uur. We hebben met het team besproken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. We vinden 
het belangrijk dat de leerkracht voor ieder kind aandacht kan hebben bij het geven van een 
hand. Hierdoor is de tijd te kort om in de ochtend een oudergesprek aan te gaan met de 
leerkracht. de middag is een beter tijdstip hiervoor. De leerkracht staat van 08.30-08.40 uur in 
de deuropening van de klas om de kinderen te verwelkomen. Om 08.40 uur gaat vanaf 2019 de 
bel zodat zowel ouders als leerkrachten weten dat de schuifdeur dicht gaat. Om 08.45 uur gaat 
de tweede bel, gaan de schooldeuren dicht en starten we met de dag. Mocht u te laat zijn dan 
wordt uw kind opgevangen bij de deur en naar de klas gebracht.  
 
 
 

 


