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Start schooljaar  
We hebben een goede start van het nieuwe school-

jaar gehad! En wat is het genieten in ons mooie, 

‘nieuwe’ gebouw! Het is fris, licht en opgeruimd. En 

dan komen er straks nog voor een gedeelte nieuwe 

vloeren in en het meubilair wordt nog vernieuwd. 

Het is nu al lekker werken en dat wordt dus nog fij-

ner. We kijken er naar uit! 

Heeft u al even een kijkje genomen in school? Dat 

zou ik zeker doen en op een later moment weer      . 

 

Corona en richtlijnen 

Gelukkig kunnen we in en om school gewoon werken 

en leren. We hopen van harte dat dat zo blijft!  

Wat betreft corona en hoe te handelen volgen we 

steeds de laatste richtlijnen die wij doorkrijgen van-

uit de BMS, Veiligheidsregio en de nieuwste Beslis-

boom.  

 

Jaarplanning 

Wij hebben ervoor gekozen om alles wat in een nor-

maal schooljaar ingepland wordt, nu ook in te plan-

nen. Daar waar aanpassingen nodig zijn, passen we 

die toe. 

We maken bij iedere activiteit een weloverwogen 

keuze of iets wel of niet doorgaat en hoe we eventu-

eel een andere invulling gaan geven aan de activiteit. 

Hierover wordt u steeds geïnformeerd. 

 

Info- & Inloopavond 

De Info- & Inloopavond gaat dit jaar wel door, maar 

de organisatie zal iets anders zijn. Denk aan ‘tijd- 

shifts’ zodat niet alle ouders tegelijk in school zijn. 

Daarover informeren we u via Social Schools. 

Agenda september 2021 
  

Datum Activiteit 

Augustus Gouden weken 

September ma + di Buitenlessen 

Sept./okt. Startgesprekken gr. 7/8 

14 september Info & Inloopavond 

23 september Schoolreisjes 

24 september Nieuwsbrief 2 

 



 

 

Communicatie 
Vandaag hebben alle oudsten het Informatieboekje 

meegekregen. Daarin staat alle praktische informatie 

geschreven. Alle communicatielijnen staan er ook in. 

Zoals u inmiddels weet, is Social Schools ons belang-

rijkste communicatiemiddel. Houdt u die dus goed in 

de gaten gedurende het schooljaar? 

De agenda (jaarplanning) staat hier ook in. 

 

Personele zaken 
We zijn met een grote groep mensen en dat is erg 

fijn! Zo kunnen we veel aandacht schenken aan alle 

kinderen. Door de inzet van de NPO-gelden kunnen 

we in alle groepen extra ondersteuning bieden op al-

lerlei verschillende gebieden. We hebben de organi-

satie hiervan goed neergezet en hopen zo goed on-

derwijs te kunnen bieden.  

 

Kanjertraining  
De start van de Kanjertraining vindt plaats in de eer-

ste weken van het schooljaar. Deze start bevat een 

aantal basiselementen van de Kanjertraining zodat 

er een duidelijk fundament wordt gelegd om het ver-

volg van de lessen op te bouwen. In de klassen leg-

gen we samen met de kinderen de Kanjerafspraken 

vast en zijn we weer alert op het spreken van de 

Kanjertaal. Dit gebeurt ook buiten de klas, zoals op 

het schoolplein of in ‘de wandelgangen’. Deze onder-

delen zullen verder in het schooljaar herhaald wor-

den zodat er langzaam meer verdieping zal komen. 

Onderdelen van de startweken kunnen onder andere 

zijn: kennismakingsspelletjes, bespreken van de smi-

leyposter en de petten, we doen vertrouwensoefe-

ningen en we maken samen klasafspraken.  

De eerste schoolweek is voorbijgevlogen! Wat fijn 

om elkaar weer te zien en weer lekker met elkaar te 

kunnen spelen en leren. In alle klassen is er veel tijd 

besteed aan groepsvorming. Er zijn veel leuke spelle-

tjes gespeeld om elkaar beter te leren kennen en we 

hebben met elkaar gesproken over onze belevenis-

sen tijdens de zomervakantie. Een korte impressie 

van wat er deze week in de klassen is gedaan:  

In groep 1 en 2 stond een grote schatkist waar alle 

kinderen iets van zichzelf hebben ingestopt: een 

mooie auto, een lego Ninjapoppetje, een caravan, 

etc. Om de beurt mochten de kinderen iets uit de 

schatkist halen en dan gingen we raden bij wie dat 

voorwerp hoorde. Zo kwamen we erachter dat som-

mige voorwerpen heel goed bij meer kinderen pas-

ten en dat er veel kinderen zijn die van hondjes hou-

den en van tekenen. In groep 3 en 4 mochten ook 

alle kinderen een voorwerp meenemen wat bij hen 

past of wat iets over hen zegt. Ook hier mochten de 

kinderen raden van wie het voorwerp is en diegene 

mocht er dan over vertellen. Ook hebben de kin-

deren allemaal een Kanjertaak gekregen die ze aan 

het eind van de schooldag uitvoeren. In groep 5 en 6 

hebben de kinderen allemaal een "Alles over mij" 

formulier ingevuld: lievelingsdier, favoriete vakantie-

plek, huisdieren, sport, lievelingsboek, noem het 

maar op. Deze informatie gebruiken ze om elkaar be-

ter te leren kennen, maar ook om nog andere spelle-

tjes mee te doen. In groep 7 en 8 hebben ze op het 

schoolplein kennismakingsspelletjes gespeeld en vol-

gende week gaan ze mini stratego spelen. Tevens 

mogen zij dan ook een voorwerp mee naar school 

nemen. In alle klassen zal de komende weken nog 

volop aandacht zijn voor groepsvorming. 

 

Dalton 
In de vakantie is er veel veranderd in ons gebouw. 

Groep 7/8 heeft zo het lokaal boven en een lesplein 

tot hun beschikking en kon weer starten met het 

werken met flexibele werkplekken. Hierbij oefenen 

we veel van de kernwaarden van ons Daltononder-

wijs. Met wie kan ik goed samenwerken en welke 



 
 

 

werkplek kiezen we? Wat kan ik beter zelfstandig 

doen en op welke plek zit ik? Met welke instructies 

doe ik mee en welke instructies heb ik niet nodig? 

Ook is het leerplein op de begane grond volop in ge-

bruik door de andere groepen. Hier kunnen zij goed 

in groepjes samenwerken en overleggen. In dit 

schooljaar zullen we door de gemaakte aanpassin-

gen en die nog gaan komen ons Daltononderwijs nog 

meer kunnen laten zien. Hier in de nieuwsbrief elke 

maand een update van de ontwikkelingen.  

 

Buitenlessen 

In de maand september gaan we starten met onze 

pilot voor buitenonderwijs. Voor uw kind betekent 

dit dat ze in september iedere week één dagdeel (op 

de maandag of dinsdag) buiten les hebben.  

De lessen vinden plaats onder leiding van Tine Nie-

boer, zij is ‘Outdoor Environmental Educator’. De 

groepsleerkracht en onderwijsassistent is hier bij 

aanwezig. Tijdens de lessenserie wordt schoolbreed 

gewerkt met een verbindend thema, waarbij er aan-

dacht zal zijn voor de volgende onderdelen: taal – 

stellen, rekenen, spelling, muziek mindfullness, spel - 

sociale verbinding. Over de details van de buitenles-

sen wordt u volgende week via Social Schools geïn-

formeerd. 

Aansluitend bij onze doelen voor het Daltononder-

wijs, verwachten wij dat de buitenles een waarde-

volle bijdrage zal leveren aan de totale ontwikkeling 

van onze leerlingen. 

 

NLdoet; het resultaat! 
Een aantal ouders heeft zich vorig schooljaar ingezet 

om met een budget vanuit het Oranjefonds op 

school mee te doen aan NLdoet. Dit heeft uiteinde-

lijk geresulteerd in deze prachtige buitenkeuken! Wij 

zijn hier heel blij mee en de kinderen hebben de keu-

ken al volop in gebruik genomen. Ouders die hierbij 

betrokken zijn geweest: heel hartelijk dank! 

 

 

 
 

Toestemming gebruik 
beeldmateriaal 
We willen u vragen om in Social Schools toestem-

ming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 

kind aan te geven. Andere jaren gaf u dit aan op een 

formulier dat moest worden ingeleverd. Social 

Schools heeft als voordeel dat u de toestemmingen 

op ieder moment kunt aanpassen. Daarnaast kunnen 



 

 

wij snel een overzicht maken van alle toestemmin-

gen. 

 

Om via Social Schools de toestemming m.b.t. beeld-

voorkeuren van uw kind(eren) in te regelen, gaat u 

als volgt te werk (voorkeuren gelden per kind en 

kunnen door beide ouders worden aangepast): 

 

Via de website: 

Ga naar Administratie > naam kind > Beeldgebruik-

voorkeuren > geef de voorkeuren op. 

Betekenis van de iconen: 

• groen vinkje = toestemming 

• rood kruisje = geen toestemming 

• vraagteken = geen voorkeur opgegeven 

 

Via de app: 

Ga naar Administratie > naam kind > Beeldgebruik-

voorkeuren > geef de voorkeuren op. 

Betekenis van de velden: 

• blauwe ja = toestemming 

• blauwe nee = geen toestemming 

• witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven 

 

In de bijlage kunt u meer lezen over Toestemming 

gebruik beeldmateriaal. Mochten er vragen zijn of 

loopt u tegen problemen aan binnen Social Schools, 

dan kunt u altijd even contact op nemen met school. 

 

Verkeer 
Aankomende week starten wij met de ‘Op voeten en 

fietsen naar school’ actie van Veilig Verkeer Neder-

land. We willen graag dat zoveel mogelijk van onze 

leerlingen te voet of op de fiets naar school komen. 

Dit omdat het belangrijk is dat de leerlingen ver-

keersvaardig worden zodat zij zich alleen in het ver-

keer kunnen bewegen. Vanzelfsprekend hebben we 

jullie hulp hierbij nodig.  

Afgelopen donderdag hebben we in elke groep een 

0-meting gehouden om te kijken wie er allemaal te 

voet of met de fiets naar school komt. De aanko-

mende vier weken zullen we dit dagelijks meten, de 

kinderen kunnen hun stickerkaart helemaal vol spa-

ren. Na deze vier weken doen we nog een nameting 

om te kijken of er inderdaad minder kinderen met de 

auto komen, maar juist op de fiets of te voet. Binnen 

de afstand van 200 meter heeft het onze voorkeur 

dat leerlingen lopend naar school komen, daarbuiten 

mogen ze op de fiets. Zo kunnen wij ook het aantal 

fietsen op het schoolplein overzichtelijk houden. 

 

Schoolreisjes 
Aan het eind van het afgelopen schooljaar konden 

de schoolreisjes niet doorgaan. Dat pakken we graag 

op bij deze start van het nieuwe schooljaar. 

Op donderdag 23 september gaan alle groepen op 

schoolreis! Waar naar toe is nog een verrassing. De 

kinderen en u worden hierover binnenkort geïnfor-

meerd. Fijn dat het weer kan! 

 

Typecursus 
De kinderen van groep 6/7/8 hebben een folder 

meegekregen voor de typecursus van Instituut 

Noord.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen typevaardig 

zijn, aangezien er veel digitaal gewerkt wordt. 

Wanneer er genoeg aanmeldingen zijn, worden de 

typelessen op school/in Makkum gegeven.  

Zie bijlage. 

 


