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     Nieuwsbrief januari 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen, 
 
Allereerst een goed, gezond en gelukkig 2019, laten we 
er met elkaar een mooi jaar van maken!  
 
Gelukkig kan ik u mededelen dat Monique Kasperink 
weer af en toe op school aanwezig is. In overleg met de 
bedrijfsarts mag Monique twee keer twee uur per week 
ondersteunende werkzaamheden uitvoeren op school. 
Zij zal dit in overleg met JoAnn vormgeven. Wij zijn blij 
dat we Monique weer binnen de school zien en wensen 
haar een goede re-integratietijd. Haar vervangster, 
Jolanda van Riessen, werkt op maandag en dinsdag in 
groep 3A en JoAnn de andere dagen.  
 
Nog meer goed nieuws... meester Mark is vader 
geworden van een prachtige zoon! De eerste dag van 
de vakantie is Sjoerd geboren.. over een goede planning 
gesproken... dat zit wel goed! Wij wensen Mark samen 
met zijn vrouw Wendy een fijne en goede tijd toe. Mark 

is momenteel aan het 
genieten van zijn 
ouderschapsverlof, 
binnenkort zien we 
hem weer op school. 
Mark wordt vervangen 
door juf Jóse en juf 
Froukje van Beek. 
 

 
Zoals u weet zitten we dit schooljaar met 13 groepen in 
ons schoolgebouw. Doordat alle ruimtes bezet zijn, is er 
dit schooljaar geen mogelijkheid om de toneelzaal voor 
de klassenvoorstellingen te gebruiken. We hebben 
samen met de leerkrachten en de MR gezocht naar 
mogelijkheden (huren van een ruimte of bijv. gebruik 
maken van de open ruimte in De Vlonder). 
Organisatorisch vraagt dit het één en ander. We hebben 
besloten om hier de energie niet naar toe te laten gaan. 
Wel schenken we aandacht aan het presenteren en het 
vak drama door presentaties in de klas te houden. Door 
het schooljaar heen zullen er per groep meerdere 
momenten worden georganiseerd waarbij u welkom 
bent om het werk van uw kind te bewonderen.            

Wij hopen natuurlijk dat u begrip hebt voor deze 
ontstane situatie.  
 
Dit brengt mij meteen op het volgende punt... de 
formatie van het volgende schooljaar. In januari gaan de 
directeuren van de scholen altijd aan de slag met de 
formatie voor het volgende schooljaar. Samen met het 
team en de MR wordt er gekeken naar de 
leerlingaantallen en de verdeling van de leerlingen over 
de groepen. Meestal is dit een complexe puzzel waar 
niet over één nacht ijs gegaan kan worden. Binnen het 
Openbaar Onderwijs Zwolle en regio krijgen de scholen 
formatie voor 26 leerlingen per groep. Daarnaast gaat 
er o.a. formatie naar de intern begeleider, didactisch 
coach, passend onderwijs en diverse specialisten. Dit 
zijn keuzes die in grote lijnen op bestuursniveau worden 
gemaakt en waar de scholen zich aan dienen te houden. 
Het precieze aantal leerlingen en de daarbij behorende 
groepen is nog niet duidelijk, op basis van de prognose 
maken we een opzet voor het komende schooljaar. Als 
duidelijk is hoeveel groepen er gemaakt kunnen worden 
weten we ook wat dit betekent voor de huisvesting. In 
de MR wordt dit proces nauw gevolgd en wordt er 
gelukkig actief meegedacht. Als directeur waardeer ik 
deze positieve betrokkenheid en samenwerking zeer. Ik 
werk graag samen met ouders in het belang van onze 
school en uw kind.  
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat er een 
nieuw strategisch beleidsplan 'We gaan verder met 
leren' is opgesteld. Aan de totstandkoming van dit plan 
hebben leerlingen, personeelsleden, ouders en 
bestuurders actief meegewerkt.  
In de maand februari/ maart gaan we met het team, de 
leerlingen en de ouders vormgeven aan het schoolplan 
van onze school op basis van het strategisch 
beleidsplan. Er zal op dinsdag 5 maart een avond 
georganiseerd worden om met een afvaardiging van de 
ouders (graag ongeveer 30 personen) te gaan 
brainstormen over het nieuwe schoolplan. De pijlers 
Relatie, Eigenaarschap en Maatwerk uit het strategisch 
beleidsplan staan daarbij centraal. Deze bijeenkomst zal 
er gewerkt worden met een werkvorm waardoor er 
zoveel mogelijk ideeën verzameld kunnen worden.  
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(Vervolg strategisch beleidsplan) 
 
Mocht u belangstelling hebben dan hoor ik dat graag via 
de mail c.wencker@ooz.nl.  
 
De schoolapp SchoolsUnited staat inmiddels bij iedere 
leerkracht op de telefoon. In eerste instantie wordt de 
schoolapp naast de informatie die via Parnassys wordt 
verstuurd, gebruikt. De schoolapp zal in eerste instantie 
gebruikt gaan worden voor groep specifieke informatie 
en mooie momenten die via foto's gedeeld kunnen 
worden. Binnenkort ontvangt u de inloggegevens voor 
deze app.  
 
En als laatste.... U heeft wellicht gehoord dat er door de 
vakbonden op 15 maart een stakingsdag wordt 
georganiseerd. Ik verwacht dat ook de teamleden van 
de openbare scholen in Hattem gehoor willen geven 
aan deze oproep. Wij hopen dat u ons hierin 
ondersteunt en uw kind deze dag thuis kunt opvangen.  
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen 
met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 15 maart 
een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger 
onderwijs. Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie 
en WO in actie, steunen de staking.  
 
Wens ik u graag ook namens Evelyn een mooie januari 
maand toe, dat onze goede voornemens in ieder geval 
deze maand overeind blijven!  
 
Met hartelijke groet,  
Conny Wencker  
 

Zilveren weken 

Aan het begin van het schooljaar zijn wij met de gouden 

weken gestart met als doel een positief klimaat 

bevorderen in de groep. Om dit klimaat vast te houden 

staat de periode na de kerstvakantie in het teken van de 

zilveren weken. 

Dit betekent dat wij in de klas bezig zijn met 

groepsvormende activiteiten zoals 

samenwerkopdrachten en spelletjes die het vertrouwen 

in elkaar bevorderen en zorgen voor het behouden van 

een fijne sfeer en verbondenheid in de groep. 

 

In deze periode starten wij ook met het nieuwe thema 

van Leefstijl: 

“Ken je dat 

gevoel?” Dit 

thema gaat 

over het 

bewust 

worden van 

je eigen 

emoties, en 

het leren 

herkennen en begrijpen van het gevoel van een ander.  

 

Techniekweek groep 5 

In de techniekweek zijn we in groep 5 bezig geweest 

met constructies. Leerlingen moesten een flatgebouw 

maken van kubussen en een brug van spaghetti en 

plakband. We gingen kijken hoe hoog het flatgebouw 

kon worden en hoe lang/ stevig de brug kon zijn.  
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Voorleesontbijt 

Voorlezen is erg belangrijk voor kinderen van alle 

leeftijden. Doordat kinderen luisteren naar verhalen 

doen ze veel leesvaardigheden op: ze leren hoe 

verhalen in elkaar zitten, ze leren verbanden te leggen, 

ze vergroten de woordenschat etc. maar bovenal 

vinden kinderen het heerlijk om even weg te dromen bij 

een mooi voorgelezen verhaal, of dit nou in de klas is of 

lekker bij papa en mama voor het slapen gaan.  

Omdat wij voorlezen zo belangrijk vinden, doen wij 

woensdag 23 januari weer mee met het 

Voorleesontbijt. 

De Nationale Voorleeswedstrijd  

De Nationale Voorleeswedstrijd is een jaarlijks 

terugkerende voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 

7 en 8 van het basisonderwijs. Door mee te doen aan 

De Nationale Voorleeswedstrijd ervaren leerlingen op 

een speelse manier dat voorlezen leuk en waardevol is. 

Doel is om kinderen enthousiast te maken voor lezen in 

het algemeen en 

kinder- en 

jeugdliteratuur in het 

bijzonder. Vanaf 

september vinden er 

voorleeswedstrijden 

op school plaats. Na 

de wedstrijd op 

school organiseren 

bibliotheken de lokale en regionale rondes in januari tot 

en met maart. In maart en april volgen de provinciale 

voorleeswedstrijden. Uiteindelijk lezen twaalf 

provinciale kampioenen tijdens een landelijke finale in 

mei voor uit hun favoriete boek en strijden om de titel 

Nationaal Voorleeskampioen.  

Op 29 januari vertegenwoordigt Tim uit groep 7 onze 

school bij de lokale voorronde van De Nationale 

Voorleeswedstrijd. Wij wensen hem heel veel succes!! 

MR 

Beste ouders en verzorgers, 
  
Op de eerste plaats nog de allerbeste wensen voor het 
jaar 2019 voor u allen! 
Afgelopen 9 januari heeft weer de eerste MR 
vergadering van dit jaar plaats gevonden. 
Wij hebben samen met Conny Wencker en Evelyn 
Bredewoud gesproken over: 
- Arbo zaken 
- het schooljaarplan 
- de moestuin 
- de formatie.  
 
In het kader van het monitoren van het pedagogisch 
beleid, hadden wij dit keer ook het onderwerp 
"Privacy en veiligheid bij de scheiding van ouders" op de 
agenda staan.  
De volgende vergadering staat gepland op maandag 25 
februari.  
  
Vriendelijke groet, 
  
Lisa van Brummelen (secretaris) 
Anneke van Willigen 
Clarissa Landman 
Okyay Orgut 
Martine Roseboom 
Iris Bakker (Voorzitter) 

 
Cito- toetsen 

Om alvast in de agenda te zetten! In week 4 & 5 (21 

januari t/m 1 februari) zijn we met de Cito-toetsen 

bezig. Wilt u dan a.u.b. geen afspraken plannen met de 

tandarts, orthodontist e.d. 

Nieuwe leerlingen 

We heten in het bijzonder de nieuwe leerlingen van 

onze school hartelijk welkom: Maud, Gijs, Ferron, Else, 

Nilo en Fenn. We hopen dat je een fijne tijd op school 

mag hebben en dat je snel thuis zult voelen.   
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Verjaardagen  

Deze maand zijn de volgende leerlingen jarig: 
 
1 Eslam  15  Naut 
4 Else   16  Ruben 
4 Cas  16  Nanine 
4  Dycke   17  Luka 
5   Liv  19  Norah 
6   David   19  Isabel  
7 Levi  21  Yara 
7 Nilo   21  Zakaria 
7  Nigel   22 Mik 
7 Katja  29 Hidde   
7 Niek    30 Valentijn   
9  Angelique 30 Luca   
11  Helena  31 Leonoor   
14  Rosa     
 
Nog of alvast van harte gefeliciteerd!!! 
 

         
         
 

De vakanties en vrije dagen 

Voorjaarsvakantie ma 18 febr. t/m vr 22 febr. 
2019  

Goede Vrijdag  vr 19 april 2019 

Tweede paasdag ma 22 april 2019 

Meivakantie vr 19 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart do 30 mei en 31 mei 2019 

Tweede Pinksterdag ma 10 juni 2019 

Zomervakantie 
 

ma 15 juli t/m 23 augustus 
2019 

Extra vrij: (betreft 
studiedag)  

vr 15 febr. 
 

Hattem valt als enige Gelderse stad onder Regio Noord. 

Via de nieuwsbrief brengen wij u zo tijdig mogelijk op 

de hoogte van eventuele veranderingen. De dagen 

worden ook opgenomen in de digitale agenda op de 

website. Hier vindt u ook de data voor de 

spreekavonden, schoolfotograaf etc. 

Agenda 

7 t/m 18 jan.  Techniek weken  

9 jan.   MR vergadering 

16 jan.  OR vergadering  

21 t/m 1 feb.  Cito-toetsen 

23 jan.  Bezoek Kees Elsinga (Voorzitter College 

van bestuur van OOZ) 

23 jan.   Voorleesontbijt  

29 jan.   Voorleeswedstrijd  (Tim gr. 7) 

25 jan.  Creamiddag  

1 feb.   Creamiddag   

8 feb.   Createntoonstelling    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


