
NIE UWSBRIE F  OKTOBER
LITERAIRE THEMA: KINDERBOEKENWEEK

Agenda
 
5 t/m 16 oktober     
Kinderboekenweek

10 oktober                   
Jaarvergadering  
MR/OR, aanvang  
20.00 uur

12 oktober                
Studiedag personeel.  
Alle leerlingen zijn vrij. 
 
17 en 18 oktober                    
Contactavonden groep 1 t/m 7 

22 t/m 30 oktober                   
Herfstvakantie

31 oktober                    
Nieuwsbrief november

Literair thema oktober: Kinderboekenweek  
“Gi-ga-groen” 
Op woensdag 5 oktober gaat de jaarlijkse  
Kinderboekenweek van start met als thema “Gi-ga-groen”. 
Lekker met je kinderen het bos in, schelpen en krabbetjes  
zoeken op het strand of plantjes in de tuin zetten. Maar je  
samen ook realiseren hoe kwetsbaar de natuur is en kijken wat je kunt doen om haar te beschermen.  
De natuur is vaak een bron van inspiratie voor kinderboeken. Dieren hebben niet alleen een hoge 
aaibaarheidsfactor – daarom zijn ze ook zo fijn als knuffel- ze zijn ook erg geschikt om emoties te laten zien, 
die voor peuters en kleuters herkenbaar zijn. Sommige dierenvriendjes in prentenboeken groeiden zelfs uit tot 
bekende karakters die je overal tegenkomt, als speelgoed, op behang, op televisie of in een musical.  
Nijntje is hier een mooi voorbeeld van.

De Kinderboekenweek sluiten we af met een toonstelling, die u kunt bezoeken tijdens de contactavonden op  
maandag 17 en dinsdag 18 oktober.



Voor de kleuters: 
Rat heeft een cadeautje voor Kikker. Het lijkt op een ui en Kikker weet niet goed 
wat hij ermee moet doen. Rat zegt dat als Kikker de bol in de grond stopt, hij 
over een paar maanden een verrassing krijgt. Kikker gaat elke dag kijken, maar 
er gebeurt niks. Tot het voorjaar aanbreekt, en er een klein groen puntje uit de 
grond tevoorschijn komt. Er groeit een prachtige tulp in Kikkers tuin en hij nodigt 
al zijn vrienden uit om te komen kijken. In dit extra grote kartonboek ontdek je 
samen met Kikker hoe een bloembol in een tulp verandert.

Voor de bovenbouw 
Wist je dat chocolade uit de boom komt? En dat planten hun eigen eten  
kunnen maken? Leer alles over de oorsprong van ons eten in dit heerlijke boek vol 
leerzame verhaaltjes en kleurrijke illustraties. Veel van ons eten groeit  
gewoon aan een boom of plant. Een zaadje in de grond groeit uit tot een kiem, dan 
komt er een stengel, een blad en uiteindelijk een heerlijke vrucht.  
Maar soms eten we juist de wortel, knol of bol uit de grond. Na het lezen van dit 
boek kun je aan iedereen vertellen hoe ons eten groeit.

Voor de middenbouw 
Joebelabambam! Wie kent de grappige, lieve en dolkomische bescherm(b)engels van 
kinderen niet? Als de ‘r’ weer in de maand zit, staan de Gorgels voor alle  
kinderen klaar. In dit boek gaan Melle, zijn zusje Limoni en Waakgorgel Bobba naar 
Zwitserland. Maar dan wordt Belia, de Gorgel van Limoni ontvoerd. Hoe gaan Melle en 
Bobba haar uit de klauwen van de Kotsbalgers redden? Een superspannend en grappig 
avontuur over een smeltende gletsjer, gevaarlijke bergen, een heleboel nieuwe wezens 
en een ontvoering.

BOEKENTIPS

Oudertevredenheidsonderzoek 
In april/mei 2022 is er een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle ouders van onze school.  
Uiteindelijk hebben 104 ouders de vragenlijst ingevuld, wat een respons oplevert van 54%. We willen alle  
ouders die de moeite hebben genomen om deze vragenlijst in te vullen, hier hartelijk voor bedanken.
Met trots kunnen we u vertellen dat over het algemeen de ouders van onze school zeer tevreden zijn en ons 
een gemiddelde score geven van 8.2.



Een prachtig rapportcijfer! Een mooie stimulans om ons werk zo vol te blijven houden en te verbeteren 
daar waar nodig.
De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek wordt nu eerst besproken met de bestuurder van onze 
stichting en onze MR, om vervolgens een plan op te stellen waarop we ons willen of moeten verbeteren.
In de volgende nieuwsbrieven zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Op maandag 17 en dinsdag 18 oktober staan de eerste contactavonden op het programma. In een  
10-minutengesprek praten we naast de vorderingen en verwachtingen vooral over het beeld dat wij van 
uw kind hebben. Het is belangrijk om te weten of ons beeld overeenkomt met dat van u. We willen o.a. 
graag weten of uw kind met plezier naar school gaat, met welke verhalen over school en de groep uw kind 
thuiskomt, hoe de leerstof bij uw kind aansluit en hoe serieus hij of zij omgaat met huiswerk. Kortom wij 
willen een zo goed en compleet mogelijk beeld van uw kind kunnen vormen. Zo kunnen wij de best  
mogelijke begeleiding bepalen.

Op dinsdag 4 oktober zullen via Parro eerst de ouders uitgenodigd worden, die twee 
of meer kinderen bij ons op school hebben in groep 1 t/m 7.
Deze groep ouders is dan in de gelegenheid om de gesprekken op hetzelfde dagdeel 
in te plannen. Tussen twee gesprekken moet wel steeds een tussentijd aangehouden 
worden van 10 minuten! 
Op woensdag 5 oktober worden vanaf 16.00 uur alle andere ouders uitgenodigd om 
hun oudergesprek in te plannen, waarvoor zo nodig extra momenten worden  
opengesteld. De oudergesprekken worden op school gehouden, waardoor u tevens 
in de gelegenheid bent om de Kinderboekenweek- tentoonstelling te bewonderen.

Drempelonderzoek voor groep 8 
Groep 8 gaat na de herfstvakantie aan de slag met de zgn. drempeltoets. Deze toets bestaat uit de  
onderdelen technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. Het doel van het  
drempelonderzoek is om door middel van deze objectieve toets leerlingen en hun ouders een indicatie te 
geven voor de vorm van voortgezet onderwijs die gekozen kan worden na de basisschool. Hoewel het  
Drempelonderzoek een bepaalde voorspellende waarde heeft, kan het uiteindelijke advies van de school op 
basis van de bevindingen van de jaren op de basisschool, hoger of lager uitvallen. Op de contactavond,  
dinsdag 22 november, willen we de uitslag van het Drempelonderzoek graag met de ouders/verzorgers van 
onze leerlingen uit groep 8 bespreken.



In het onderstaand schema kunt u zien wat de verschillende schoolreizen kosten.  
 
Groep Schoolreis Activiteiten   

Ouderraad
Ouderbijdrage totaal

1-2 € 20 € 30 € 50
3 t/m 7 € 30 € 30 € 60
8 € 140 € 30 € 170

Het is tegenwoordig een verplichting om het betaalverzoek voor de activiteiten van de Ouderraad en de 
schoolreis als één totaalbedrag te doen. Dit betaalverzoek ontvangt in de loop van deze maand en er kan via 
IDEAL betaald worden.  Er kan ook in termijnen betaald worden. Voor elke termijn ontvangt u automatisch 
via de mail een betaalverzoek.

Ouderbijdrage en Schoolreis
De oudervereniging organiseert gedurende het schooljaar diverse activiteiten voor 
de kinderen van onze school. Denkt u maar eens aan het kerstdiner, het  
sinterklaasfeest of de eindweek. Om deze activiteiten te kunnen betalen, heeft de 
oudervereniging geld nodig, dat bijeen wordt gebracht door de ouderbijdragen. 
Deze vrijwillige, jaarlijkse bijdrage wordt dit schooljaar niet verhoogd. 
Hierdoor blijft de bijdrage voor de door de oudervereniging georganiseerde  
activiteiten voor alle leerlingen € 30. 
Voor kinderen die in de loop van het schooljaar bij ons op school starten, wordt 
met de ouders een aangepast bedrag afgesproken. 
Daarnaast betaalt u een eveneens vrijwillige bijdrage voor de schoolreizen. 
Dit bedrag is niet voor alle leerlingen hetzelfde. 

De kinderen uit groep 1 en 2 gaan namelijk naar een andere bestemming dan 
groep 3 t/m 7, die een dag op schoolreis naar een pretpark o.i.d. gaan. 
Groep 8 gaat zelfs op meerdaagse schoolreis.

         Week tegen Pesten: Het verschil tussen pesten en plagen 
         In de eerste weken na de zomervakantie ligt er voor de leerkrachten de belangrijke  
         taak om samen met de kinderen te zorgen voor een gezellig en veilig groepsklimaat.   
         In dat kader deden we vorige week mee aan de Week Tegen Pesten 2022 met als  
         slogan ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’
        In alle groepen is er gesproken over het verschil tussen plagen en pesten en dat is  
        soms best lastig om uit te leggen. Het belangrijkste verschil: waar plagen  
   goedmoedig is, is pesten dat niet. Plagen is een sociaal spelletje. De één maakt een 
grapje, de ander plaagt terug, er zijn geen kwade bijbedoeling en het is niet de bedoeling de ander te  
kwetsen of verdrietig te maken.
Plagen gebeurt spontaan, tussen kinderen die elkaar aankunnen en het duurt nooit lang. Door af en toe een 
beetje geplaagd te worden en terug te plagen bouwen kinderen hun sociale weerbaarheid op.
 
Waar plagen goedmoedig is, is pesten dat niet. Pesten is een vorm van agressief gedrag, waarbij een  
betrekkelijk machteloos kind wordt aangevallen, vernederd of buitengesloten door één of meer andere  
kinderen met meer macht. Pesten gebeurt bewust. En niet eenmalig, maar gedurende langere tijd.
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Jaarvergadering OR/MR  
De jaarvergadering van de OR/MR is verzet van maandag 3 oktober naar maandag 10 oktober.

School Maatschappelijk Werk
Het volgende bericht is afkomstig van onze schoolmaatschappelijk werker)

Misschien hebben we al eens naar elkaar gezwaaid of met elkaar gesproken. Ik ben de  
schoolmaatschappelijk werker op jullie school en stel mij aan jullie voor. Mijn naam is Wendy Menheere en 
ik werk bij Het Bonkelaarhuis.

Soms sta je voor een uitdaging waarbij een beetje extra hulp fijn is. Ik kijk graag met jullie mee om te  
ontdekken wat het best past. We gaan samen in gesprek over wat al goed gaat en wat er aanvullend nodig 
is. Zelf heb ik verschillende mogelijkheden om jullie bij te staan en mocht het nodig zijn kan jullie in contact 
brengen met een professional of organisatie die beter past bij jullie vraag. Ik draag graag bij aan een goede 
samenwerking tussen leerling, ouder(s) en leerkracht. Zo kunnen jullie blijvend met elkaar afstemmen wat 
nodig is, ook als ik niet meer betrokken ben.

Voel je welkom om mij te bellen of mailen voor een gesprek! Dit zijn mijn contactgegevens:
 
Vriendelijke groet,
Wendy Menheere
School maatschappelijk werker / jeugdprofessional
0689990363
w.menheere@jeugdteamszhz.nl

Studiedag
Op woensdag 12 oktober staat er een studiedag voor het personeel van onze school 
op het programma. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Vormen van pesten:
• fysiek: slaan, schoppen, knijpen, aan de haren trekken
• materieel: spullen afpakken of kapot maken
• verbaal: uitschelden, vernederen, bedreigen, een spotnaam gebruiken
• relationeel: roddelen, buitensluiten, doodzwijgen
• digitaal: via computer of telefoon (cyberpesten)

In elke groep hebben de kinderen met elkaar afspraken gemaakt, hoe ze goed met  
elkaar kunnen omgaan zowel in als buiten de klas.
In groep 8 bijvoorbeeld, geven de kinderen elkaar een high-five en beloven ze zich aan de afspraken te  
houden.


