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Nieuwsflits oktober 2019 
 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

Graag uw aandacht voor de volgende berichten: 

1. Geboren: Eline Boers! 
Gisteren is juf Joukje Boers bevallen van een dochter. De kersverse ouders hebben 

haar de naam Eline gegeven. Moeder en Eline maken het goed. We feliciteren dit 

jonge gezin van harte en wensen hun Gods onmisbare zegen toe. 

2. Pleinspelen 
Als schoolteam hebben we bij Giga-Molenlanden aangegeven dat we interesse 

hebben in het begeleiden van het spelen op het plein. Met name in de middagpauze 

hebben de kinderen best veel tijd over om te spelen. In dit cursusjaar gaan we met 

een medewerker van deze club aan de slag om de kinderen te begeleiden in allerlei 

spelen op het plein.  

 

Over het plein gesproken, we hebben sinds een paar weken twee basketbalborden 

ophangen, zodat er al echte ‘wedstrijdjes’ gespeeld kunnen worden. We bedanken 

meneer Bot en onze conciërge voor het monteren! Het ziet er mooi uit! 

3. Kleutergym 
Elke donderdagmorgen komt er een juf van Giga Molenlanden om in de 

onderbouwgroepen de leerkrachten professioneel te coachen en te begeleiden bij 

de gymlessen voor de kleuters. We maken al een paar jaar gebruik van  

vakleerkrachten gymnastiek voor de groepen 3 tot en met 8, vanaf dit jaar dus ook 

voor de groepen 0, 1 & 2.  

4. Schoolplan, schoolontwikkeling 
Aan het begin van dit cursusjaar is de nieuwe schoolplanperiode (2019-2023) gestart. 

In het schoolplan staan de nieuwe voornemens voor de komende periode van 4 jaar. 

We praten u even kort bij over de plannen voor dit jaar: 

Close Reading 

Dit jaar gaan we starten met een verdieping voor Begrijpend Lezen: Close Reading.  

Tijdens de komende studiemomenten van het team gaan we aan de slag met dit 
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thema. Met Close Reading krijgen de kinderen handvatten om een tekst beter te 

doorgronden. U krijgt hier later meer informatie over. 

Pluspunt 4 

In het komende cursusjaar wordt de nieuwste versie van de rekenmethode Pluspunt 

ingevoerd. Twee jaar geleden zijn we begonnen met de digitale versie van Pluspunt 

(Pluspunt 3). Door het verdwijnen van Flash werden we genoodzaakt over te stappen 

op de nieuwste versie.  Er is in versie 4 heel veel verbetert, te veel om in deze 

nieuwsflits uit te leggen. Binnenkort zal er een brochure verschijnen waar we een en 

ander toe lichten. 

Overgang groep 2/3 
De overstap van groep 2 naar groep 3 is altijd een hele spannende fase in de ontwikkeling 

van kinderen. Vroeger spraken we van de overgang van kleuter naar schoolkind. Eén van de 

doelen met de opstart van de nieuwe groep 2/3 is om te kijken waar er structurele 

oplossingen te vinden zijn om die overgang naadloos te laten verlopen.  

5. Vakanties, vrije dagen. 

 Herfstvakantie 
De kinderen zijn vrij van 21 oktober1 tot en met 25 oktober. We wensen alle kinderen alvast 

een fijne herfstvakantie toe. 

 Dankdag 
Op 6 november zijn de kinderen ook vrij in verband met de Dankdag. In de week van de 

Dankdag maken we gebruik van de kalender van Woord en Daad. Het thema is dit jaar; 

‘feest!’  

Studiedag  
Donderdag 21 november zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag. Op die dag gaan 

we het onder andere hebben over Close Reading.  

 
1 Voor alle data geldt: Deo Volente 
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