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De startweek 
We starten het schooljaar altijd op met de gouden weken. De leerlingen krijgen in de eerste weken van het 

nieuwe schooljaar met regelmaat een leuk spel, een activiteit of een doe-opdracht aangeboden, waardoor 

ze hun nieuwe groep beter leren kennen. We hebben nu in de groepen 1 en 2: 22 leerlingen, in groep 3 en 

4: 14 leerlingen, in groep 5 en 6: 13 leerlingen en tot slot in groep 7 en 8: 14 leerlingen. We groeien weer 

en dat merken we vooral in de lagere groepen. Bij deze tellingen zijn de twee Oekraïense leerlingen van 

groep 2 en 6  niet meegeteld. Op dit moment gaan ze in Hoogeveen op school in de hoop dat ze met meer 

Oekraïense leerlingen onze Nederlandse taal sneller en daardoor ook beter kunnen leren. 

 

Personele bezetting. 

We blijven nog steeds groeien. Door de extra verstrekte gelden van de overheid voor twee jaar mogen we 

ook dit schooljaar met een tijdelijke uitbreiding van 0,4 fte werken. Hierdoor kunnen we 2 dagen extra 

personeel inzetten. 

Hoe zetten we de extra leerkrachten en onderwijsassistenten in? 

Juf Sharina van den Berg - Zwiggelaar ( nieuwe leerkracht ) komt elke donderdag om groep 3 en 4 les te 

geven. Juf Klasien is dan vrij. Elke vrijdag is juf Sharina beschikbaar voor de overige groepen om extra hulp 

te geven of om de lessen over te nemen van een collega van de groepen 1 - 6 . 

Juf Agré is elke maandag en woensdagmorgen extra aanwezig om lessen te geven in de groepen 3 – 8 of 

om kleine groepen leerlingen te helpen.  

Juf Christine  geeft elke maandagmorgen na de pauze les aan de ‘levelwerk’ leerlingen; deze leerlingen 

krijgen meer uitdagende / pittige lesstof aangeboden. Daarnaast maken ze ook hun ‘gewone’ lesstof.  

Meester Hans is altijd op maandag en dinsdag aanwezig om allerlei kleine groepen leerlingen / individuele 

leerlingen extra te helpen. Daarnaast ondersteunt hij het team met heel veel verschillende zaken, 

bijvoorbeeld pleinwacht, brood eten, iets repareren of opruimen. 

Juf Linda is naast haar conciërge werk voor twee dagen op Prins Johan Frisoschool, ook 1 dag per week 

aangesteld als ICT – er voor alle Tref scholen. Zij weet voor de meest voorkomende computerproblemen 

een oplossing te vinden. Op donderdag en vrijdag is zij altijd aanwezig op onze school. Zij helpt ons dan 

met alle voorkomende werkzaamheden. 

Elke dinsdag krijgen de leerlingen van de groepen 3 – 8 les van een vakleerkracht gymnastiek. We hebben 

een nieuwe vakleerkracht. Meester Arjan geeft vanaf 6 september wekelijks de lessen. Elke donderdag 

geven de eigen leerkrachten de gymlessen. 

We hebben daarnaast een actieve activiteitencommissie en een grote groep ouders, die ons ook op allerlei 

manieren helpen.  

 

Vanavond hebben we een ‘klusavond’ om het schoolplein weer netjes te maken en reparaties in en rond 

school aan te pakken. We starten om 18.30 uur. We hopen dat er veel ouders komen helpen. Mocht je niet 

direct om 18.30 uur aanwezig kunnen zijn, dan is een kwartier of half uurtje later ook prima! Graag veeg en 

schepmateriaal meenemen, ook een stevige bladblazer, een mesje om onkruid tussen de tegels te 

verwijderen kan gemakkelijk zijn. Ook liggen er een aantal tegels los door een boomwortel. Dus verwijderen 

met een bijl en een hamer voor straatwerk is dan gemakkelijk. 

Zodra we een activiteit op school organiseren staat de activiteitencommissie klaar om ons te helpen. 

Binnenkort organiseren zij weer de luizencontrole. Helpt u mee door thuis ook al vast de haren van uw zoon 

of dochter te controleren? 

 

 



 
 
 

Zwangerschap juf Eliane 

Zoals de meeste ouders van de onderbouwgroepen wel weten verliep de zwangerschap van juf Eliane niet 

gemakkelijk in de eerste periode. Gelukkig is er sinds de zomervakantie een verbetering. Juf Eliane is niet 

meer zo misselijk, eet weer goed en kan ook weer op school met kleine groepen kinderen een aantal uren 

haar werkzaamheden oppakken. 

Gelukkig is juf Sylly dit schooljaar ook weer beschikbaar om in te vallen. In de praktijk betekent dit dat juf 

Sylly elke donderdag en vrijdag les geeft aan de kleuters. Juf Eliane is enkele uren per dag aanwezig.  

Ook de zwangerschapsverlof periode wordt door juf Sylly ingevuld. Mooi dat dit zo geregeld kon worden! 

 

 

Omkeergesprekken 

In de week van 13 september hebben we als team afgesproken dat we met de ouders van de oneven 

groepen 3, 5 en 7 omkeergesprekken willen houden. Omkeer gesprekken worden in het onderwijs zo 

genoemd, omdat  de ouder zo veel mogelijk vertelt over haar / zijn kind en de leerkracht luistert. Deze 

gesprekken worden direct aan het begin van het schooljaar gehouden. De leerkracht weet dan direct wat 

de hobby’s, gewoonten, problemen, liefhebberijen, vriendjes, bijzondere familie omstandigheden en ook 

gewone leuke wetenswaardigheden van de nieuwe leerling zijn. En je kunt als ouder ook direct doorgeven 

hoe de leerling de eerste schoolweken ervaart. Zijn er al zorgen of loopt alles op rolletjes. 

Door de app Parro kunnen we de ouders uitnodigen op en zelf gekozen tijdstip. De ouders mogen in de 

school komen. We spreiden zoveel mogelijk de gesprekken, zodat de afstand onderling gewaarborgd kan 

blijven. De gesprekken kunnen ’s middags of ’s avonds gevoerd worden in overleg.  

Even een voorbeeld van een aantal vragen:  
Mijn kind:      ja soms nee 

• gaat met plezier naar school                       ❍ ❍ ❍ 

• voelt zich prettig in deze groep   ❍ ❍ ❍ 

• heeft goed contact met de leerkracht ❍ ❍ ❍ 

• vraagt hulp als dat nodig is    ❍ ❍ ❍ 

• speelt met andere kinderen    ❍ ❍ ❍ 

• helpt andere kinderen    ❍ ❍ ❍ 

• is zeker van zichzelf    ❍ ❍ ❍ 

• is snel angstig    ❍ ❍ ❍ 

• komt goed voor zichzelf op    ❍ ❍ ❍ 

• uit emoties     ❍ ❍ ❍ 

• vertelt spontaan over school 

Zo zijn er nog andere vragen, deze worden per mail of op papier van te voren naar de ouders van de 

groepen 3, 5 en 7 gestuurd 

 
 
Informatie avond 
De informatieavonden wordt dit schooljaar gehouden op dinsdag 27 september. De leerkrachten zorgen 

ervoor dat alles wat ze normaal zouden willen vertellen samengevat op papier komt. Dit sturen we in alle 

groepen rond. De avond zelf zijn alle ouders met hun kinderen vanaf 18.30 uur welkom. De opzet van deze 

avond zal anders zijn dan voorgaande jaren. De kinderen gaan namelijk aan hun ouders vertellen waar ze 

overdag mee aan het werk zijn. Ouders krijgen hierdoor meer gerichte tijd om de werkboekjes te bekijken. 

Ook kun je de computerprogramma’s zoals Snappet en pluspunt samen met je zoon of dochter doornemen. 

Of met de kleuters met behulp van pictogrammen een werkdag op school doornemen. Doordat je als ouder 

ook alles op papier hebt staan en de juffen in de klas aanwezig zijn krijg je goed zicht op de werkwijze van 

onze school. Je kunt in meerdere klassen tijdens de informatieavond rondkijken. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Presentatie kunstmuur 

Voor de zomervakantie is de ‘kunstmuur’ gemaakt met de leerlingen van de groepen 1 – 8. We zijn heel 

enthousiast over deze kunstmuur, maar hebben al gezien dat de muur te kort is. Op 14 september gaan de 

leerlingen van groep 8 en misschien groep 7 daarom weer met ‘verlenging’ van de kunstmuur aan de slag. 

We willen het resultaat en de invulling van de ‘kunstmuur’ graag presenteren aan de ouders en de pers op 

27 september. Dat is dus tegelijk met de informatieavond.  

Marjelle Barneveld, tekenlerares en kunstenaar is deze avond aanwezig bij de kunstmuur en in het 

speellokaal om toe te lichten wat de muur inhoudt. Elk jaar voegen de kinderen weer een kunstwerk toe 

aan deze muur en werken ze aan een ‘portfolio’ waardoor de leerlingen steeds meer werken van beroemde 

Nederlandse kunstenaars leren kennen.  De kinderen mogen hierbij aanwezig zijn om te vertellen welke 

kunstwerken zij gemaakt hebben aan de muur en in hun map.   

Er zijn drie presentatie momenten: 18.30 uur. 19.00 uur en 19.30 uur. De start van de presentatie vindt 

steeds in het speellokaal plaats, onder het genot van een ‘gezond hapje’ en wat te drinken.  

De startavond van voorgaande jaren vindt niet meer plaats. Door de informatie avond anders op te zetten in 

combinatie met een presentatie hopen we dat dit een zinvolle vervanger wordt. 

 

 

 

Bijbelverhalen 

Elke nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de Bijbelverhalen die de komende weken centraal staan. Hieronder vindt u de 

informatie. 

Week 35: 29 augustus – 2 september. Wat geloof jij? Matteüs 13: 44-46. Lucas 11: 5-13 en Psalm 19 
In deze themaweek staan de kinderen stil bij hun eigen geloof: wat voor hen belangrijk en waardevol is. Dat 
doen ze aan de hand van de parabel over de schat in de akker. Wat is voor hen zo waardevol dat ze er 
veel voor over hebben 
Week 36: 5 – 9 september. Help! Exodus 1 en 2:1-15.  
Lang geleden zijn Jozef en zijn broers naar Egypte gegaan. Hun nakomelingen, de Israëlieten, leven daar 
nog maar moeten als slaven werken voor de farao. Omdat de farao bang is dat het volk zich tegen hem zal 
keren, besluit hij dat alle pasgeboren jongens in de Nijl moeten worden gegooid. De moeder van Mozes 
legt hem in een mandje tussen het riet, waar hij gevonden wordt door de dochter van de farao. Mozes 
groeit op aan het paleis maar moet later vluchten. 
Week 37: 12 – 16 september. Samen met jou. Exodus 3 en 4 
Bij een brandende braamstruik hoort Mozes de stem van God. Hij krijgt de opdracht om de farao te gaan 
vertellen dat hij het volk moet laten gaan. Eerst durft Mozes niet, maar God belooft met hem mee te gaan. 
Ook zijn broer Aäron zal erbij zijn. 
Week 38: 19 – 23 september. Moet ik naar jou luisteren? Exodus 5:1 - 6:9 en 7:14 - 8:15 
De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, zelfs niet als ze met bijzondere tekens laten zien dat ze door 
God gestuurd zijn. Hij laat de Israëlieten nog harder werken. Omdat de farao blijft weigeren, komen er 
plagen in het land: water verandert in bloed, er komen kikkers en later muggen. Maar de farao luistert nog 
steeds niet. 
Week 39: 26 – 30 september. Hoe komen we hier uit? Exodus 8:16 - 9:35, 10, 11 en 12:1-51 
Omdat de farao blijft weigeren komen er steeds meer plagen in het land: ongedierte, veepest, nare plekken, 
hagel, sprinkhanen en duisternis. Nadat de farao nog steeds niet luistert, sterft in elk huis van Egypte de 
eerstgeborene. Dan zegt de farao dat de Israëlieten moeten vertrekken; hij vraagt Mozes om voor hem te 
bidden. Midden in de nacht trekken ze weg uit het land, op weg naar een nieuwe toekomst. 
Week 40: 3 – 7 oktober. Zijn wij vrij? Exodus 14:9-31 en 15:1-26. De Israëlieten zijn weggetrokken uit 
Egypte, maar de farao komt hen toch weer achterna. Bij de Rode Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten 
worden bang en zeggen tegen Mozes dat ze beter in Egypte hadden kunnen blijven. Maar dan wijst God 
een weg, dwars door de zee. Aan de overkant zingt Mozes een lied van bevrijding. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Week 41: 10 – 14 oktober. Hulp is onderweg. Exodus 16:11-24, 17:1-7 en 18 
De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God zorgt voor hen met kwartels en manna. Nadat Mozes met 
zijn staf op een rots slaat, komt er water uit. Onderweg komt Mozes’ schoonvader Jetro bij hem op bezoek. 
Hij geeft Mozes wijze raad: Mozes moet niet alles alleen doen, maar zijn verantwoordelijkheid delen met 
anderen. 
 
 
 
 
Recyclen elektrische apparaten.   
We doen weer mee met de jaarlijks spaaractie voor elektrische apparaten. De actie duurt de hele maand 
september en oktober. Alleen kleine elektrische apparaten kunnen bij school ingeleverd worden. 
Verzamelpunt is vanaf volgende week tegenover het tussenlokaal bovenbouw in een grote doos. U kunt 
hiervoor de school inlopen om de apparaten in de doos in te leveren. Apparaten mogen niet groot zijn, ze 
moeten passen in een boodschappentas. 
 
 
Agenda 
5 september  Activiteitencommissie vergadering 
13 september   Omkeergesprekken groep 3, 5 en 7. Uitnodiging volgt 
19 september Peutergymnastiek. Aanvang 11.00 uur 
27 september Informatieavond  in combinatie met presentatie ‘kunstmuur’. Aanvang 18.30 uur. 
28 september   MR vergadering 
5 oktober  Start Kinderboekenweek.  


