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Uit de school 
 
Dag allemaal, 
 
Een tweetal weken terug hebben we allemaal genoten van een weekje herfstvakantie. 
De kinderen hadden door een studiedag zelfs nog een dag extra vakantie! Wij hebben de 
studiedag onder andere besteed door met elkaar in gesprek te gaan over het rekenon-
derwijs binnen onze school. Hieruit is onder meer het idee ontstaan om u als ouders/
verzorgers meer mee te nemen in de doelen die centraal staan bij het rekenen. Verderop 
in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.  
In verschillende klassen wordt er momen-
teel volop gewerkt aan de maak van een 
lampion door kinderen maar ook ouders! 
Volgende week vrijdag is het namelijk al-
weer 11 november. Een dag later doet 
Sinterklaas ook zijn intrede in ons land. 
Zeker voor de jongste kinderen brengt dit 
uiteraard weer de nodige spanning en en-
thousiasme met zich mee.  
 
Er is helaas ook treurig nieuws te melden. Na een zeer kort ziekbed is een gewaardeerde 
collega binnen de stichting afgelopen week plots komen te overlijden. Onze gedachten 
gaan uit naar de nabestaanden en naaste collega’s van de overleden collega. Juf Syarda 
heeft te kennen gegeven dat ze hierin graag iets wil betekenen en zal het schooljaar af-
maken op een andere school. Dit betekent voor groep 1 en 2 dat juf Frieda elke dinsdag 
voor de klas zal staan vanaf aanstaande dinsdag.   
 
Veel leesplezier en een fijn weekend! 
 
Namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
Daniël Kleiterp. 

Agenda 

• 7  t/m 11 november - Oudergesprekken facultatief 
groep 1 t/m 8 

• Dinsdag 8 november - Nationaal schoolontbijt 
• 21 t/m 25 november - Open lessen (meer info volgt) 
 
 



Leerlingenraad 
 

Voor het schooljaar 2022-2023 is er weer een enthousiaste leerlingenraad gekozen. Hun motto: we hebben al 
een leuke school maar willen proberen de school nóg 
beter te maken.   
 
Groep 4: Juliet en Thomas Kroes  
Groep 5: Sem Leenen   
Groep 6: Nick van de Belt (hulp penningmeester)  
Groep 7: Liam Haaijema (secretaris)  
Groep 8: Jonah Roeters (voorzitter) en Jelte Veenstra 
(penningmeester)  
  
  

Deze leerlingen komen zes keer per jaar bij elkaar. De 
voorzitter, onder begeleiding van de intern begeleider 
leidt de vergadering en de leerlingen schrijven op wat ze 
door moeten vertellen aan de klas. De leerlingenraad is 
er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over 
wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkhe-
den en klachten van alle leerlingen. De leerlingenraad kan advies geven aan de school of voorstellen iets te gaan 
organiseren. Er is wel steeds toestemming van de school / directie nodig. De raad brengt de andere leerlingen 
op de hoogte van wat ze doet, dit wordt met medewerking van de groepsleerkracht in een daarvoor vastgesteld 
moment gedaan. Bij voorkeur meteen na de vergadering van de leerlingenraad dus die dinsdag van 14.05 tot 
14.15 uur.    
 

 

Nieuwsbrief rekenen 
 

Op school willen we de leerlingen zo goed mogelijk rekenvaardig maken. Dit doen we met behulp van de methode 
Getal & ruimte junior. In de groep wordt er op verschillende niveaus gewerkt aan 3 doelen per blok. Elke week komt 
er een nieuw doel.  
Uit onderzoek is gebleken dat ouderbetrokkenheid helpend is voor de ontwikkeling van het kind. Daarom hebben we 
als team afgesproken om voor ieder blok de doelen met jullie te delen via een nieuwsbrief rekenen in Parro. 
Ook staan er tips voor thuis in de nieuwsbrief. Het zijn speelse activiteiten. 
We hopen dat dit enthousiast wordt ontvangen en jullie genieten van de uitdaging.  
Hebt u vragen over de werkwijze/strategie vraag het dan aan uw zoon of dochter.  
Zij zijn de experts! 
 

 

 

Di 11 oktober   13.30 – 14.05 uur   Personeelskamer   Alleen In de Kring   

Di 22 november   13.30 – 14.05 uur   Grote zaal   Met Boekhorst   

Di 24 januari  13.30 – 14.05 uur   Personeelskamer  Alleen In de Kring   

Di 7 maart   13.30 – 14.05 uur   Grote zaal   Met Boekhorst   

Di 11 april   13.30 – 14.05 uur   Personeelskamer  Alleen In de Kring   

Di 27 juni   13.30 – 14.05 uur   Personeelskamer  Alleen In de Kring   



Afscheid leerlingen 

Wegens het verhuizen naar een andere wijk binnen Oosterwolde hebben we helaas afscheid moeten nemen van: 
 
Isabella Timmer – groep 5 
Roos Timmer – groep 7 
 
We wensen hun veel plezier toe op hun nieuwe school. 

Landelijke natuurwerkdag 
Zaterdag 5 november is weer de landelijke Natuurwerkdag. 
Ga met het hele gezin aan de slag voor natuur dichtbij  
 
Op De Hoekenbrink in het Drents-Friese Wold is werk voor jong en oud 
Voor de kinderen wordt er ook een leuke activiteit georganiseerd. 

 
Het natuurgebied De Hoekenbrink is één van de pareltjes in het zuidelijk deel van het nationaal park Drents-Friese 
Wold, gelegen tussen Diever en Oude Willem. De Hoekenbrink is een uitgestoven laagte die zeer afwisselend is met 
droge en natte heide, een ven en kleine stukjes open zand. Begrazing met schapen en runderen moet voorkomen  dat 
het gebied weer verandert in bos. Maar ondanks deze begrazing zijn er toch weer veel struiken en boompjes gaan 
groeien. 
Staatsbosbeheer in samenwerking met IVN Westerveld organiseert hier op 5 november een natuurwerkdag. Van 
9.30 -14.00 uur gaan we met z’n allen aan het werk.  Aan de rand van het terrein komt een grote tipi-tent met bank-
jes eronder te staan.  Daar kun je uitrusten, schuilen, en elkaar ontmoeten.  Ook zorgen wij voor koffie/thee/limo en 
een lunch met soep en broodjes. Voor de kinderen organiseert IVN-Jong Westerveld een leuke activiteit. 

Opgeven kan op de site:  www.natuurwerkdag.nl  → plaats:  Hoekenbrink 
 

Nationaal schoolontbijt 

Van 7 t/m 11 november is het weer de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt. Op 
dinsdag 8 november aanstaande gaan wij gezellig met de leerlingen ontbijten in de klas.  
Het doel van deze actie is om het belang van een gezond ontbijt onder aandacht te bren-
gen. 

Flessenactie 

Zoals in de eerste nieuwsbrief is benoemd, zal de flessenactie dit jaar ook zijn doorgang vinden. In samenspraak met de 
OR is besloten om de opbrengsten van de flessenactie te besteden aan het schoolreisje, zodat we deze kosten zoveel 
mogelijk kunnen drukken.  

http://www.natuurwerkdag.nl


Ouderbijeenkomst hoogbegaafdheid 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door samenwerkingsverband Pas-
send Onderwijs Friesland. 
 
Professor Tessa Kieboom Professor Kieboom zal een interessante lezing ge-
ven over het gezamenlijk goed organiseren van onderwijs voor leerlingen 
met kenmerken hoogbegaafdheid en hoogbegaafde leerlingen.  
 
Meer informatie is te vinden op onderstaande link 
https://swvfryslan-noard.nl/1998-2/ 

 

 
 
 
 
 
 
 


