
Nieuwsbrief 
 
Yvette van de Kamp 
Aan het begin van het schooljaar is onze intern begeleider, Yvette van de Kamp, ziek geworden. 
Helaas stagneert haar ziekteherstel en kan zij nog niet op school werken. Gabriëlle Holtschlag blijft 
haar taken als intern begeleider uitvoeren.  
 
Gezonde school 
We zijn nog steeds gezonde school op het gebied 
van sport en bewegen! 
Voor het certificaat voor de gezonde school, sport 
en bewegen, moest een nieuwe aanvraag gedaan worden. Een certificaat is geldig voor drie jaar. 
Afgelopen week hebben wij van de GGD te horen gekregen dat wij nog steeds voldoen aan de eisen 
voor gezond sporten en bewegen op school en ons gezonde school mogen noemen.  
Wij vinden de aandacht voor bewegen belangrijk, omdat we de kinderen meer mee willen geven dan 
alleen rekenen en taal. Wij willen de leerlingen ook graag bewust laten zijn van een gezonde leefstijl.   
Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die lichamelijk actief zijn, aantoonbaar betere leerresultaten 
behalen dan hun minder fitte leeftijdsgenoten. Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere 
sociale vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en 
succesvollere loopbanen.  
Meer informatie vindt u op www.gezondeschool.nl.  

   
 
Studiedag 
Tijdens de studiedag afgelopen dinsdag, is er gesproken over de visie van de school en over meer- en 
hoogbegaafdheid.  
De huidige visie is tegen het licht gehouden en vergeleken met de vernieuwde inzichten en met het 
de verwachtingen voor de toekomst. Veel gebieden komen nog overeen, maar er zijn ook wat punten 
die we graag willen aanpassen. In de komende periode wordt de visie opnieuw verwoord en zullen 
we deze met u delen. 
Ieder kind heeft zijn eigen onderwijsbehoefte, zo ook de kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. We 
hebben gekeken op welke wijze we kunnen voldoen aan de behoeften van deze kinderen. We 
hebben verschillende materialen bekeken en er mee geoefend. Ook hebben we besproken, hoe we 
ruimte kunnen maken in het lesstof van de leerling en hoe er tijd gecreëerd kan worden bij de 
leerkracht om de leerlingen te kunnen begeleiden. We hebben hier de eerste stappen in gezet en 
zullen hier de komende tijd nog verder in gaan verdiepen. Zo is besloten, dat alle kinderen met een 
hoge score op de methode onafhankelijke toets (Cito), vanaf midden groep 3, de methodetoets van 

http://www.gezondeschool.nl/


rekenen vooraf gaan maken. Op deze wijze kan de leerkracht zien welke stof wordt beheerst en 
welke onderdelen nog instructie nodig hebben. De betreffende leerling hoeft hierdoor niet mee te 
doen met leerstof die al wordt beheerst en kan aan de slag met uitdagende opdrachten. Deze 
opdrachten zijn afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling. Het is de bedoeling deze 
werkwijze verder uit te bouwen naar andere vakgebieden.  
 
Kleuterplein 
Na de kerstvakantie zijn groep 1 en 2 begonnen met het werken uit de nieuwe methode Kleuterplein.  
Raai de Kraai heeft alle taken van Pompom overgenomen en hoort er in beide groepen al helemaal 
bij!  
In groep 1 wordt op dit moment gewerkt met het thema winter, groep 2 is gestart met het thema 
gezondheid. Zoals het hoort, merken de kinderen geen verschil, maar zijn de leerkrachten 
enthousiast over de diverse mogelijkheden.  
De kinderen zijn ook gestart met het bijbehorende computerprogramma. Met dit programma leren 
de kinderen werken met de computer en werken ze tegelijkertijd aan de reken- of taalvaardigheden 
op het eigen niveau.  


