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Voor de kalender 

10 september Visitatie Obase 

12 september  MR-vergadering  

16 september  Film by the sea groep 1,2 en 3 

17 september  Film by the sea groep 4, 5 en 6 

19 september  Film by the sea groep 7 en 8 

20 september  Nieuwsbrief 3 

 

Terugblik informatieavond 

Wat fijn dat zoveel ouders de moeite hebben genomen om naar de informatieavond te komen. Het was 
een plenaire bijeenkomst waarin ouders geïnformeerd zijn over onze nieuwe manier van werken en 
daarbij een presentatie over Gynzy en Faqta.  
 

groep Totaal aantal 
lln 

Opkomst Ouderparen 
samen 

Totaal aantal 
ouders 

% 

1/2 12 9 2 11 75 

3 6 5 4 9 83 

4 8 8 1 9 100 

5 12 10 1 11 83 

6 11 9 2 11 81 

7 11 10 3 13 91 

8 11 7 - 7 63 

totaal 71 58 13 71 82 

 

Startgesprekken  

Deze week zijn alle ouders en kinderen door de leerkracht uitgenodigd voor een oudervertelgesprek.  
Het doel van deze gesprekken is om een goede start met elke ouder te maken. Samenwerken aan de 
ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht(en) en de 
ouder en dus om een individuele start met elke ouder.  
Voor een goede samenwerking tussen school en ouders zijn er 3 essentiële pijlers: 

1. Gelijkwaardigheid 
2. Samen verantwoordelijk 
3. Verantwoordelijk voor elkaar 

 

http://www.obase.stapelhof.nl/
http://tstaepelof.obase.nl/


Doelen komende periode  

Positief schoolklimaat 

Een positieve sfeer, zichtbaar in positief gedrag, heeft bij de start van dit schooljaar ook weer 

prioriteit. De afgelopen 4 weken is om die reden in elke groep veel aandacht besteed aan 

groepsvorming. Er worden met elkaar afspraken gemaakt om een veilige en fijne sfeer te creëren 

waarin iedereen zich prettig voelt en goed tot leren kan komen.  

Leergesprekken  

Naast de startgesprekken met ouders hebben de leerkrachten ook een startgesprek met iedere 

leerling. In dit leergesprek bespreken leerkracht en leerling samen de doelen voor de komende 

periode. Hierdoor vergroten wij het eigenaarschap van de leerling. Ervaring leert ons dat hierdoor 

ook de resultaten omhoog gaan. ‘Het geheim van goed onderwijs is luisteren naar je leerlingen’, 

aldus professor Hattie.  

Gynzy 

Het op eigen niveau (adaptief) werken met Gynzy voor de vakken spelling en rekenen op de 

chromebooks. Met Gynzy kunnen de leerlingen individueel en zelfstandig de stof verwerken. Voor de 

leerkrachten is het doel om de leerlingen en hun resultaten goed te monitoren. Waar nodig krijgen 

kinderen feedback of extra ondersteuning. 

Zorg & begeleiding 

Voor iedere leerling is de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. Voor leerlingen die in 

zorgniveau extra of intensief zitten, is een IBP (intern begeleidingsplan). Deze leerlingen worden 

besproken tijdens het IBG (intern begeleidingsgesprek), waar leerkracht, ortho-pedagoog en intern 

begeleider bij aanwezig zijn. Ouders en zo mogelijk de leerling, worden ook uitgenodigd voor dit 

gesprek. 

Een aantal leerlingen bij ons op school komen in aanmerking voor intensieve begeleiding. Deze 

kinderen worden in overleg met de leerkracht en een ambulant begeleider een aantal uur per week 

begeleid door juf Marga. Deze zorg wordt bekostigd vanuit het samenwerkingsverband Kind op 1 en 

gaat niet ten koste van de aandacht van de andere leerlingen.  

 

Zorgniveaus  Voor wie  Ondersteuning  

Basisondersteuning 

Standaard 

Alle leerlingen  In de klas wordt de ondersteuning door de leerkracht 

afgestemd op de behoeften van de leerlingen. 

Incidenteel extra intensieve of uitdagende 

ondersteuning door een vrijwilliger. 

Basisondersteuning 

Extra 

IBG leerlingen die 

intensieve of uitdagende 

ondersteuning nodig 

hebben    

Structureel intensieve of uitdagende  ondersteuning 

door een extra paar handen op basis van een IBP  met 

ondersteuning van  externe deskundigen.  

Basisondersteuning 

Intensief 

Leerlingen waarvoor de 

basisondersteuning van de 

school ontoereikend is.   

Vitruvio*/ Eedyl.* 

Ondersteuning door het TEC* 

Ondersteuningsarrangement van KINDop1 of Auris 



Visitatie Obase  

Dinsdag 10 september krijgen wij bezoek van de visitatiecommissie van Obase. Hierin zitten de 
directeur-bestuurder Ewald de Keijzer, de kwaliteitsmedewerkers Petra Kotvis en Monique Geluk en 
de oud-directeur van Binnen de Veste/Vitrivio Johan van Koeveringe.  
Het programma bestaat het afleggen van klassenbezoeken, gesprekken met kinderen, ouders, team 
en directeur. Na afloop volgt er een feedbackgesprek met het gehele team. Uiteraard zullen wij hun 
bevindingen in een volgende nieuwsbrief met u delen.  

Film by the sea  
Film by the sea is een Zeeuws filmfestival. Hiervoor is ook een educatief programma voor de 
basisscholen. In week 38 brengen alle groepen een bezoek aan het FIZI-theater waar zij naar een film 
gaan kijken. Bijbehorend lesmateriaal wordt van te voren al in de klas behandeld. 
De kinderen worden met een bus naar Zierikzee gebracht. In het onderstaande schema kunt u zien 
wanneer, welke film, vertrek- en terugkomsttijd  

Groep 1/2/3 4/5/6 7/8 

Datum 16-9-2019 19-9-2019 17-9-2019 

Film De grote boze wolf De drie rovers Eliot & me 

Tijd 10.00-11.30 10.00-11.15 13.45-14.45 

Vertrek bus school 9.25 9.45 13.10 

Vertrek bus vanaf FIZI 11.40 11.25 15.00 

Aankomst op school 12.00 11.45 15.20 

 

Nieuws van Tyka (BOS)   
Misschien hebt u wel eens gehoord van ‘de biebjuf’ of misschien heeft uw kind nog nooit over mij 
vertelt! Maar ik zal me in ieder geval nog eens voorstellen. Mijn naam is Tyka Govaerts en ik ben de 
leesconsulent (ofwel biebjuf) bij uw kind op school. Ook dit jaar ga ik weer met de kinderen aan de 
slag om lezen te bevorderen. Want het kan zo leuk zijn! Dit schooljaar vindt u iedere maand een 
stukje over lezen, voorlezen of wat ik op dat moment voor de school doe. 
 
Vandaag wil ik het hebben over voorlezen. Stopt u met voorlezen zodra uw kind het zelf kan? Of blijft 
u voorlezen aan uw kind? Zeker blijven voorlezen is mijn advies! Leest u dan de avi start boekjes voor 
zodra uw kind in groep 3 zit? Uw kind vindt dat misschien prima, maar voor u waarschijnlijk wat saai. 
Een mooi prentenboek of een verhalenbundel is waarschijnlijk leuker voor allebei! 
Maar waarom nou voorlezen? Wist u dat... 
...voorlezen de woordenschat vergroot? 
...voorlezen ervoor zorgt dat kinderen leren luisteren? 
...voorlezen ervoor zorgt dat kinderen zich leren te concentreren? 
...voorlezen de fantasie stimuleert? 
 
Voorlezen is zeker niet gebonden aan leeftijd. Blijf lekker voorlezen zolang uw kind dat leuk vindt, 
dus zelfs in groep 8 kan het nog super zijn! 
Mijn tip: maak er een gezellig moment van op een vast tijdstip. Bijvoorbeeld ‘s avonds voor het 
slapen gaan. Even quality time samen, telefoon weg, tablet weg en samen gezellig in een mooi boek 
duiken. 
 
Benieuwd naar foto’s of de activiteiten in de klas? Volg me dan op Facebook. U kunt me vinden 
onder de naam ‘Leesconsulent Tyka Govaerts’. 
 



Nieuws van Thijs (GVO) 

 

Wij zijn weer bezig! 3 weken met nieuwe kids, nieuwe indelingen van 
groepen, nieuwe lessen en verhalen.  
Het begon met een voeldoos, beschuit met muisjes en foto’s van 
mijn zoontje. De kinderen moesten op gevoel raden wat er in de 
doos zat. Een mooi begin, omdat wie je bent of wie je wilt zijn vaak 
ook over gevoel gaat. Een levensbeschouwing of godsdienst is vaak 
ook verweven met het gevoel wat iemand er bij heeft. Daarom denk 
ik ook dat het belangrijk is dat de kinderen dit leren te benaderen 
vanuit gevoel en niet alleen vanuit ratio. De tweede les zijn wij verder 
gegaan met het gevoel en hebben wij het  gehad over de rol van 
‘geloof’ in ons leven. Hoe geloof ons gevoel soms kan bepalen als het 
bijvoorbeeld gaat over een compliment. Het was mooi hoe in de  

bovenbouw alle leerlingen elkaar een compliment gaven. Daarna hebben wij nagedacht over het 
oude verhaal van Jezus en Petrus die over water wandelen. Met toneel hebben wij ons proberen te 
verplaatsen in het verhaal en afgelopen week met kunst van Christo Vladimirov. Hij maakte in 2016 
een prachtig kunstwerk waarmee hij een half miljoen mensen liet wandelen over water.  
(Google: Christo, walking on water) 
Soms is geloof de drijfveer die je nodig hebt om de meest bijzondere dingen te kunnen doen. Tof dat 

je weer de moeite nam om dit stukje te lezen, groet Thijs    

Nieuws van de OR   
Gisteravond is de eerste vergadering van de OR geweest. We hadden een volle agenda bij de start 
van het schooljaar. Sint, Kerst, schoolfruit, schoolfotgraaf, schoolkamp, schoolreis en ouderhulp zijn 
aan de orde geweest.  
Wij zijn heel blij met de vele reacties van ouders die komend jaar willen helpen bij diverse 
activiteiten. Hebt u het ouderhulpformulier nog niet ingeleverd, dan kan dat alsnog bij Ingrid. 
Elenita en Chantal hebben de afgelopen week de kascontrole van de OR uitgevoerd en deze is 
goedgekeurd. Dank daarvoor.  
In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen wat het bedrag van de ouderbijdrage voor komend jaar zal 
zijn en naar welke rekening u dit dient over te maken. Daarnaast zult u deze factuur ook nog op 
papier via uw kind ontvangen.  
Er hebben zich nog geen ouders aangemeld als (nieuw) OR-lid. Heeft u hier interesse voor of heeft u 
nog vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met Karin (voorzitter) of Ingrid. 
Wij verwachten dat we met elkaar er voor de kinderen weer een fantastisch jaar van zullen gaan 
maken. 

Nieuws uit groep 1/2/3 
De meeste oudervertelgesprekken zijn inmiddels gevoerd en ik ben blij om te horen dat iedereen 
zo’n goede  start heeft gemaakt. De groep is gewend aan het dagritme en er wordt goed gewerkt en 
gespeeld. Het project over ik, mijn familie en mijn omgeving spreekt de kinderen aan. Moeilijk is het 
nog om te weten hoe het nu zit met familiebanden. Wat is nou een oom en hoe komt het dat iemand 
je tante is. Dat mag u thuis nog graag eens uitleggen;-). We zijn begonnen aan verkeersles (wat en 
waarom zijn er verkeersregels) en we hebben een liedje geleerd over ziek zijn. Groep 3 is gestart in 
kern 1 en heeft een hoop nieuwe stof om te verwerken. We leren de woorden kip, aap, raak, rem en 
vis. Ze leren ook stapsgewijs het planbord voor zelfstandig werken te gebruiken. Volgende week 
hebben ze ook de eerste rekentoets. Spannend! Bij het schrijven van de cijfers gaan we al aardig 
richting de 10. Bij het schrijven van de letters leren de kinderen in het schrijfschrift de letter die ook 
bij het lezen aan de orde komen. Een vriendelijk verzoek voor de 3de groepers; wilt u zorgen voor een 
eigen koptelefoon voor bij de chromebooks? alvast bedankt! Binnenkort komt Mishka wennen op 
school, gezellig!  



Kortom: het gaat goed bij ons. De 16de gaan we naar de film in Zierikzee. We gaan met de bus. Het 
eerste uitstapje! Ik zorg voor extra begeleiding. We gaan in de ochtend en zijn op tijd weer op school. 

Nieuws uit groep 4/5/6 
Tijdens de infoavond heeft u kennis kunnen maken met Faqta. In de klas zijn we hier verder 
mee gegaan. In tweetallen hebben de kinderen de tegels gebroken botten en zijn alle 
skeletten hetzelfde? bekeken. Er werd heel serieus gewerkt en het was leuk om te zien hoe 
er samengewerkt werd. 

 
Op donderdag ochtend 19 september gaan we met de groep naar een film in Fizi. We gaan 
er met de bus heen en zijn voor 12 uur weer terug. De tekenfilm heet “de drie rovers” en 
gaat over een weesmeisje dat onderweg naar het weeshuis een spannend avontuur beleeft.  
We zijn benieuwd hoe dit afloopt! 

Nieuws uit groep 7/8 
Venita is de afgelopen 2 weken niet op school geweest. Ze had een dubbele oorontsteking, 
waarbij de eerste antibioticakuur niet aansloeg. Gelukkig is ze nu aan de beterende hand en 
we hopen dat ze er dinsdag weer zal zijn.  
 
 

Hieperdepiep! 

6 september wordt Liam Poll 9 jaar 

6 september wordt Annemijn Steyaert 10 jaar 

11 september wordt Xanna Everaers 9 jaar 

15 september wordt Loek van Leeuwen 11 jaar. 

Wij wensen jullie allemaal een heel fijne verjaardag toe! 


