
 

Nieuwsbrief 
Nummer 1                                                                                            23 augustus 2019 

Voor de kalender 

29 augustus Informatieavond  

29 augustus  Groep 7/8 gastles ‘invloed op de groep’ van bureau Halt 

2 t/m 6 september Oudervertelgesprekken (startgesprekken) 

5 september  Ouderraadvergadering  

6 september  Nieuwsbrief 2 

 

Start schooljaar 

De eerste week zit er al weer bijna op! Het was voor iedereen best wel weer even wennen. Waar is mijn 
klas? Naast wie mag ik zitten? Wie is mijn juf? Wat moet ik doen? Hoe werkt mijn chromebook?  
Maar na een week is iedereen al weer helemaal gewend. 
Het team heeft er zin in om samen met de ouders en de kinderen er een fijn schooljaar van te maken.  
 

Informatieavond  

Er is veel veranderd! Wij zijn hier erg enthousiast over en willen dit graag zo snel mogelijk met de ouders 
delen. 
Wij nodigen daarvoor alle ouders uit voor een informatieavond op donderdag 29 augustus.  
De kinderen krijgen vandaag een papieren uitnodiging mee met onderaan een retourstrook waarop u 
kunt aangeven of u wel of niet komt. Wij willen deze strookjes graag van iedereen maandag terug 
ontvangen zodat wij een inschatting kunnen maken hoeveel mensen wij kunnen verwachten. 
  

Oudervertelgesprekken (startgesprekken) 

In de week van 2 t/m 6 september nodigen wij u uit voor het oudervertelgesprek waarin u nader 
kunt kennismaken met de leerkracht van uw kind. Hiervoor ontvangt u vandaag ook een papieren 
uitnodiging met retourstrook.  Om deze gesprekken goed te kunnen voorbereiden vragen wij u de 
vragenlijst in te vullen en mee terug te geven naar school. 

Gymmen 

Zoals u waarschijnlijk wel gehoord heeft zijn er tot begin oktober werkzaamheden aan de gymzaal 
Kraayestein in Westerschouwen. Tot die tijd gymmen wij in de sporthal in Brouwershaven. Omdat 
deze zaal veel kleiner is, gymt groep 3 nog niet mee. Vanaf oktober sluit groep 3 aan bij groep 4/5/6 
onder begeleiding van 2 leerkrachten. 

 

http://tstaepelof.obase.nl/


Kanjerschool   

Wij zijn een kanjerschool! Als bijlage ontvangt u een flyer waarin u kunt lezen wat onze kanjerregels zijn, 

waarom de kanjertraining zo belangrijk is, wat de kinderen ervan leren en  welke 4 gedragstypen er zijn. 

Nieuws van de OR   
Tijdens de informatieavond zal de voorzitter van de OR kort vertellen waar de OR voor staat en 
waarbij u misschien kunt ondersteunen. 
 

Wie wil helpen? 
Zoals jullie allemaal weten zijn we voor de zomervakantie druk bezig geweest met het schoolplein. 
Daar ligt nu, dankzij een aantal fantastische helpers, bijna een verkeersplein. Maar het is nog niet af. 
Er moet nog 1 goede laag verf overheen en er moeten nog zebrapaden en haaientanden gezet 
worden en daar kunnen we jullie hulp goed bij gebruiken! Vele handen maken licht werk! Dus wie 
komt ons 31 augustus om half 10 even een handje helpen?  

Nieuws uit groep 1/2/3 
Het is de vakantieweek sjouwen, inrichten en klussen door mijn man, echt waard geweest. Wat een 

heerlijke werkplek hebben we! De speelhoeken op de gang zorgen voor veel interactie tussen de 

kinderen. Groep 3 en andere kinderen die een opdracht hebben kunnen heerlijk rustig werken. Ingrid 

en Marga ondersteunen tijdens de werklessen en bij bewegingsonderwijs, waardoor alle kinderen 

geholpen worden. De temperatuur in dit lokaal is ook een stuk aangenamer. 

 Er is deze week al hard door alle groepen gewerkt: We werken aan het project “IK”. We hebben met 

elkaar weer afspraken gemaakt over wat voor groep wij willen zijn en hoe we dat met z’n allen gaan 

doen. Onze afspraken komen binnenkort duidelijk zichtbaar in de klas te hangen. Voor het project 

zijn we ook aan het tekenen en knutselen.  

De kinderen uit groep 3 zijn erg trots op hun eigen tafel en de spullen die zoal bij groep 3 horen. 

Vanaf dag 1 zijn we hard van start gegaan en liggen we keurig op schema. Deze week is het woord IK 

geleerd, geschreven, verklankt, gezocht enz. enz. Bij het rekenen werken we over/ met de stippen op 

dobbelstenen en dominostenen. We werken dus al tot de 12. Ook de rekenen kundige begrippen als 

meer, minder en evenveel komen aanbod. Woensdag hebben de kinderen voor het eerst met op hun 

eigen Chromebook gerekend. Dat ging goed, maar het viel niet mee. Wachtwoorden, inlogcodes, 

noem dat maar niet moeilijk! Gedurende het jaar gaan de kinderen vaker gebruik maken van het 

adaptieve rekenen op hun Chromebook. We vragen de ouders van groep 3 om de kinderen een 

koptelefoon of oortjes mee te geven voor het gebruik van de chromebooks. Ik probeer, werkboek, 

Chromebook en rekenen in en met spel( vorm) vaak gebruiken. Het kan dus zijn dat u lege plekken in, 

mee naar huis genomen rekenen werkboeken ziet. Dat onderdeel is dan op een andere manier 

aangeboden. Voor het schrijven van cijfers gaan we al aan de slag met de 3. Eerst in klei en dan 

maandag in het schrift.  

Ik denk dat de kinderen ( vooral de 3de groepers ) aan het eind van de eerste week al ernstig aan een 

rustig weekend toe zijn. 

 



Nieuws uit groep 4/5/6 
Het was maandagochtend een gezellige drukte in het lokaal van groep 4,5,6. Veel ouders 
liepen even mee om te kijken hoe de klas eruit ziet en op welk plekje de kinderen zitten. 
Nadat alle ouders weer weg waren, zijn we gestart met iedereen welkom heten. We zijn 
begonnen met het tekenen van “je leukste vakantie herinnering”. Onder het tekenen werd 
er in de groepjes lekker gekletst over de vakantie en leerden de kinderen elkaar weer wat 
beter kennen.  
 
De Chromebooks hadden wat opstart problemen, maar omdat we met 2 juffen in de klas 
waren, konden we dat vrij snel oplossen.  Iedereen is al echt handig geworden in het goed 
invoeren van de gebruikersnaam en de bijbehorende inlogcodes. 
 
De komende weken staat elkaar verder leren kennen en het maken van een groep centraal. 
D.m.v. diverse spelletjes, opdrachten en klassenvergaderingen bespreken we wat we 
belangrijk vinden en hoe we een fijne groep zijn. 
 

Nieuws uit groep 7/8 
We zijn van start! En wat hebben we er zin in! Een spannend jaar voor onze 8ste groepers, maar ook 
voor groep 7 veel nieuws dit jaar. 
Op de agenda staat al voor komende week een informatieavond. Hier worden de ouders ingelicht 
over het gebruik van Gynzy en Faqta. Zo bent u al voor een groot deel op de hoogte van wat we 
inhoudelijk doen in de klas. Over andere belangrijke zaken willen we u hier vast inlichten: 
Infoavond voortgezet onderwijs:  
Een avond met Vicky Faut van Pontes Pieter Zeeman staat gepland  november. Hier zullen de ouders 
en leerlingen van groep 8 informatie krijgen over de overgang naar het voortgezet onderwijs. De 
specificaties hierover ontvangt u nog. 
Kamp: 
Voorheen was het gebruikelijk dat enkel groep 8 op kamp ging aan het einde van het schooljaar. Dit 
jaar hebben we besloten om groep 7 en 8 gezamenlijk op kamp te laten gaan. Wij zijn van mening dat 
het één groep is, al zijn het verschillende leerjaren. Wij vinden het belangrijk met de gehele groep op 
kamp te gaan. Dit houdt in dat dit 1 maal per 2 jaar gebeurt. Dit jaar gaan we op kamp met groep 7 
en 8 en volgend schooljaar zal de huidige groep 7  op schoolreis gaan met de rest van de school. Wij 
hopen als leerkrachten, dat u, als ouders, de nacht van 8 in stand wilt houden. 
Huiswerk: 
Wij zijn van mening dat huiswerk een functie moet hebben. Huiswerk om het huiswerk vinden wij 
niet efficiënt. De leerlingen leren in de klas met de weektaak om te plannen. Huiswerk krijgen zij 
wanneer de lesstof hier om vraagt. Dit zal dus niet op vaste momenten zijn maar we houden u 
uiteraard op de hoogte wanneer we huiswerk opgeven. We zullen hiervoor weer de klasbord app 
gaan gebruiken. 
Klasbordapp: 
Vorig jaar hebben we al gebruik gemaakt van deze app. Nu we een nieuwe samenstelling van de 
groep hebben willen we dit ook doorvoeren in de klasbord app. Wij willen u vragen om de code XD2-
BXT in te voeren op de klasbordapp. Dan kunnen we  u goed op de hoogte houden van nieuwtjes, 
vragen en huiswerk. 
Voorlichting Invloed op de groep 
Donderdag 29 augustus wordt er door bureau Halt een gastles gegeven. Als bijlage ontvangen ouders 
van groep 7 en 8 een informatieblad van bureau Halt waarin het doel van deze voorlichting wordt 
toegelicht. 
 



Hieperdepiep! 

 

21 augustus     Bart de Jonge uit groep 7 
22 augustus     Bowie Schilperoort uit groep 3 
27 augustus     Luuk Goedegebuure uit groep 7 
28 augustus     Jorg Davidse uit groep 7 
29 augustus     Bowi Wandel uit groep 3 
30 augustus     Sophie Minheere uit groep 4 
  6 september  Liam Poll uit groep 6 
  6 september Annemijn Steyaert uit groep 7 
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne verjaardag! 

 


