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Beste ouder(s)/verzorger(s) 
 

 
Nationaal programma onderwijs 
Vanuit het ministerie van onderwijs is een subsidie beschikbaar gesteld voor 
alle scholen voor de duur van 2 schooljaren. Deze subsidie betreft een bedrag 
per leerling en is bedoeld om de in de coronatijd opgelopen achterstanden 
weg te werken. Vorig jaar hebben we dit al ingezet en dit schooljaar borduren 
we hierop voort. Dit houdt in dat we uitbreiding van uren voor de  
onderwijsassistenten hebben, de 19de groep is hieruit voor een deel bekostigd, 
tekenlessen, dramalessen, robotica, maakklas, muziek en sport. Een veelheid 
aan activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. 
 
Een team in beweging 
De meesters en juffen zitten niet stil. Team-breed zijn we een ontwikkeltraject 
gestart onder leiding van Expertise Centrum Stenekes waarin we nog beter 
leren om aan te sluiten bij de behoefte van kinderen. Judith Galema, Jantina 
Postma, Carolien Stevens en Marijke Djurrema doen de opleiding post-hbo-op 
Jonge kind specialist. Nynke Attema volgt een opleiding tot rekencoördinator 
en Monique Breeuwsma volgt een opleiding voor het opleiden van studenten 
in de school.  
 
Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek. Het thema is Gi-Ga-Groen. 
We starten deze dag om 8.15 gezamenlijk op het schoolplein om de 
kinderboekenweek te openen. Omdat het thema Gi-Ga-groen is zouden we 
het wel heel erg leuk vinden dat iedereen tijdens de opening van de 
kinderboekweek iets groens aantrekt. U bent van harte welkom. 
 
Inloopmiddag 
Afgelopen dinsdag was de inloopmiddag als vervanging van de 
informatieavond. Dit was een experiment en evalueren we natuurlijk binnen 
het team. Mocht u als ouder/verzorger een opmerking of suggestie hebben 
dan horen we het graag. Dit mag via de leerkracht of ondergetekende.  
 
Pauzes 
Tijdens de eerste vier schoolweken, onze goudenweken, hebben de kinderen 
met hun eigen groep op een eigen deel van het schoolplein gespeeld. De 
afgelopen 2 jaar hebben we gemerkt dat dit in bepaalde periodes heel fijn is. 
Vanaf volgende week spelen de groepen gewoon weer samen op het plein. 
Het kan zijn dat we in voor kinderen drukke periodes zoals bijvoorbeeld rond 
sinterklaas en kerst de keuze maken om weer alleen met de groep op het plein 
spelen maar dit laten we vooral aan het moment over en kijken goed wat de 
kinderen nodig hebben.  
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Herinnering: Oproep hulpouders Vrij Keuze Uur 
Binnen onze school hebben wij voor de groepen 5 t/m 8 op vrijdagmiddag het Vrij Keuze Uur. Daar 
waar de naam het al zegt mogen kinderen een keuze maken uit aangeboden activiteiten van 13.15-
14.10 uur. Wat zou het leuk zijn wanneer we de onderdelen uit zouden kunnen breiden met uw hulp. 
We zijn op zoek naar ouders die een leuke of creatieve hobby hebben en dit op de kinderen over 
zouden kunnen brengen. Enkele voorbeelden: haken, breien, muziek, instrumenten, koken, 
computervaardigheid, dans, kaartspelen, een bepaalde sport, maar ook kunt u meer out of the box 
denken, zoals escaperoom of ehbo. Kunt u wel helpen, maar ziet u bovenstaande alleen niet  
zitten, extra handen zijn altijd welkom. Bij het VKU werken we in rondes van 5 weken. De eerste ronde 
zal starten op 30 september. Mocht dit u aanspreken en u iets voor ons zou kunnen betekenen dan 
horen we graag van u. Dat mag door een bericht te sturen naar: marjet.jellesma@bms-onderwijs.nl 
 

Herinnering: gezocht, oude apparaten: Wecycle actie  
Dit jaar doet onze school mee aan de Wecycle inzamelactie van elektrische apparaten! Bij de 
hoofdingang van school staan 2 grote dozen. Als u kleine, elektrische apparaten thuis heeft die u niet 
meer gebruikt en/of die kapot zijn, dan kunt u deze inleveren op school. In deze doos passen kleine 
elektrische apparaten en (tuin)gereedschappen met een stekker of batterij, die in een 
boodschappentas passen. Als we genoeg apparaten verzamelen dan krijgt onze school een leuke 
beloning van Wecycle en dankzij deze actie worden de oude apparaten op een duurzame manier 
verwerkt! Lever uw oude apparaten dus massaal bij ons in! 
 
De agenda: 
# woensdag 5 oktober Kinderboekenweek 
# donderdag  6 oktober Bolletongersdei, kinderen ’s middags vrij. 
# vrijdag  7 oktober Team-studiedag, kinderen de hele dag vrij. 
# week 42 17 – 21 oktober Herfstvakantie 
# Vrijdag 11 november Sint Maartenfeest 
# Vrijdag  2 december Sinterklaasfeest 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet,    
Dieuwertje van Dalfsen 
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