
Nieuwsbrief oktober 2019 
 

 
 

Nieuwsbrief/Classdojo 
Vanaf dit schooljaar zullen de terugblikken op de activiteiten die plaatsvinden gedeeld worden via de 
app Classdojo. De nieuwsbrief wordt gebruikt voor het delen van praktische informatie en informatie 
over de onderwijsontwikkeling van de school. 

Info over rekenonderwijs 
Maandag 2 september zijn alle leerlingen en leerkrachten weer gestart. Dit schooljaar starten we met 
de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5. Deze methode werkt volledig digitaal voor de 
groepen 4 tot en met 8. Op basis van de gegeven antwoorden en de tijd die besteed wordt aan een 
opgave past het systeem automatisch het oefenaanbod aan. Ook schakelt het systeem naar een 
onderliggend leerdoel als dat nodig is. Hierdoor kunnen we het aanbod beter afstemmen op de 
behoefte van onze leerlingen. In groep 3 hebben we gekozen om gedeeltelijk digitaal te werken en 
deels op papier. Natuurlijk blijft de instructie van de leerkracht belangrijk, maar de leerkracht kan 
deze nog beter afstemmen door de analyses die het programma maakt. Ieder kind krijgt zijn eigen 
persoonlijke programma waarin automatiseringsdoelen, herhalingsdoelen en plusdoelen te vinden 
zijn. Voor ieder kind van groep 3 tot en met 8 is een Chromebook beschikbaar. 

 
Schoolfruit 
Dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het EU-schoolfruit- en groenteprogramma. In week 46 
zullen de eerste leveringen starten. De groente en het fruit zal tot en met week 16 worden 
uitgegeven. 

Even voorstellen.. 
Mijn naam is Daniëlle van Harten. Ik ben werkzaam als 
kinderfysiotherapeut bij Paramedisch Centrum Beusichem. Met plezier 
werk ik hier in het begeleiden van kinderen met motorische problemen of 
klachten aan het houding-bewegingsapparaat. Naast de werkzaamheden in 
de praktijk, ben ik ook op buitenlocaties aan het werk, zoals een 
kinderdagverblijf en verschillende basisscholen.  
Vanaf 25 september zal ik elke woensdagochtend aanwezig zijn op de 
Wiekslag om intern kinderen te begeleiden. Kinderen op basisschoolleeftijd 
kunnen problemen ervaren in hun fijne en grove motoriek wat zich uit in 
het niet goed mee kunnen komen in de klas, tijdens gymles of bij spelen op 
het schoolplein. Als kinderfysiotherapeut begeleid ik kinderen in hun 
motoriek en laat ik ze plezier krijgen in het bewegen, waardoor ze meer 
zelfvertrouwen krijgen. Met oefeningen en adviezen wordt er geprobeerd 
het probleem aan te pakken. Door intern werkzaam te zijn op de basisschool, is er een direct contact 
met leerkrachten en begeleiders mogelijk, wat het kind helpt in hun ontwikkeling. 
Wil je een afspraak met mij maken, bel dan naar Paramedisch Centrum Beusichem 0345-501618 of 
mail naar info@pmc-beusichem.nl 



Vriendelijke groet, 
Daniëlle van Harten 

 

 

 

 

Even voorstellen… 
Misschien heeft u mij al door de school zien lopen op de donderdag 
en/of de vrijdag.  
Ik ben Karin van Kampen en werk sinds 17 jaar in het basisonderwijs 
bij BasisBuren. Met veel plezier heb ik voor alle groepen gestaan, de 
laatste 3 jaar voor groep 7/8. Doordat de groepen steeds groter 
werden, miste ik persoonlijk het individuele contact met de leerling. 
Via personeelszaken van BasisBuren ben ik in contact gekomen met 
Lobke, die op zoek was naar een onderwijsondersteuner. 
Momenteel werk ik met veel plezier met individuele leerlingen, 
groepjes, ondersteun in verschillende groepen en begeleid vrijdags 
crea. 
Karin van Kampen  
 
 

Leeshulp groep 4-5 
We zijn op zoek naar leesouders die op dinsdag willen lezen met een klein groepje leerlingen. Het zou 
fijn zijn als we na de herfstvakantie kunnen starten. U kunt zich opgeven bij juf Sharina. 
 
 

Werkhuisjes 
Welke vader, moeder, opa of oma wil voor ons 2 
werkhuisjes maken? Er zijn al voorbeelden op school 
aanwezig. 

 

 
 
Sparen  voor kinderboeken 
Wilt u meesparen voor de voorleesboeken en knuffels  bij de Coop? Dat zouden we erg fijn vinden. U 
mag de zegels of spaarkaarten op het bureau van juf Laura leggen. 
 
 
Veilig naar school 
We merken op dat er regelmatig met een aardige snelheid door de straat van de school wordt 
gereden. Het zou fijn zijn als we samen ervoor zorgen dat onze kinderen veilig op school aankomen. 
Let daarom alstublieft u uw snelheid. Alvast bedankt.  



 
 
 
Jarige jobs en Jetten  
Woensdag 2 oktober Desteney van den Berg, groep 5  
Vrijdag 18 oktober Eline de Haas, groep 8 
Maandag 28 oktober Macy de Klein, groep 5 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
Maandag 2 september eerste schooldag alle groepen  

Vrijdag 27 september Schoolontbijt alle groepen  

Woensdag 2 oktober Start kinderboekenweek alle groepen  

Dinsdag 15 oktober Algemene ouderavond 19:30 alle groepen  

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober herfstvakantie alle groepen  

 

Maandag 4 november Koffieochtend  

Vrijdag 15 november Versieren school Sinterklaas alle groepen  

Maandag 25 november t/m donderdagavond 28 november voortgangsgesprekken alle groepen  

Woensdag 4 december Sinterklaasviering alle groepen  

Vrijdag 6 december Opruimen versiering, versieren Kerst alle groepen 

Vrijdag 6 december Start ochtend om 10.00 alle groepen  

Woensdag 18 december Portfolio mee alle groepen  

Donderdagavond 19 december Kerstviering, kinderen middag vrij alle groepen  

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari kerstvakantie alle groepen  

 

Maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari adviesgesprekken groep 8 Groep 8 

Woensdag 5 februari Koffieochtend alle groepen 

Vrijdag 21 februari Studiedag team, leerlingen vrij alle groepen  

Maandag 25 februari t/m vrijdag 28 februari voorjaarsvakantie alle groepen  

 

Vrijdag 6 maart Rapport mee alle groepen  

Maandag 9 maart t/m donderdagavond 12 maart rapportgesprekken groep 1t/m7  

Vrijdag 20 maart Pannenkoekdag alle groepen  

Woensdag 8 april Paasviering alle groepen  

Donderdag 9 april Studiedag team, leerlingen vrij alle groepen  

Vrijdag 10 april Goede vrijdag, leerlingen vrij alle groepen  

Zondag 12 en maandag 13 april Pasen, leerlingen vrij alle groepen  

 

Woensdag 15 en 16 april AMN Eindtoets groep 8 groep 8 

Vrijdag 24 april Koningsspelen  alle groepen  

Maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei meivakantie alle groepen  

 

Maandag 18 mei Koffieochtend alle groepen 



Donderdag 21 en vrijdag 22 mei Hemelvaart, leerlingen beide dagen vrij alle groepen  

Vrijdag 29 mei Studiedag Basisburen, leerlingen vrij alle groepen  

Zondag 31 mei en maandag 1 juni Pinksteren, leerlingen vrij alle groepen  

 

Dinsdag 16 juni t/m 18 juni AMN aansluiting groep 7 groep 7 

Woensdag 24 juni Schoolreisje alle groepen  

Maandag 29 juni t/m 3 juni Pre adviesgesprekken groep 7 groep 7 

Vrijdag 3 juli Rapport mee alle groepen  

Ma 6 juli t/m do 9 juli Rapportgesprekken alle groepen  

Woensdag 8 juli Studiedag team, leerlingen vrij alle groepen  

 

Vrijdag 10 juli Ouderbedankmoment alle groepen  

Dinsdag 14 juli Afscheid groep 8 groep 8  

Woensdag 15 juli Eindfeest alle groepen  

Donderdag 16 juli Continurooster tot 14:00 uur alle groepen 

 Vrijdag 17 juli Start vakantie alle groepen  

 
 

 

 

  



 
 
 
 


