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Voor in de agenda! 

26-28 augustus Dorpsfeest Tuk 

29 augustus eerste schooldag  

9 september is 's middags de officiële opening voor genodigden. In de ochtend van 

9 september vieren we deze opening met leerlingen en ouders.  

Zaterdag 17 september Open huis 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een enerverend schooljaar, weer een 

lockdown, de invalperikelen, wisseling van directie, de bouw van de nieuwe school 

en de verhuizing. Al met al heeft dit veel gevraagd van het team, de leerlingen en 

de ouders. Wij hebben alle ouders afgelopen maandag een kleine attentie 

gegeven omdat we als team vaak een beroep op jullie hebben moeten doen. We 

hebben regelmatig gebruik gemaakt van jullie hulp, en van jullie flexibiliteit als we 

weer moesten besluiten dat er een klas niet opgevangen kon worden of als er een 

uitje/fietsouder nodig was. Jullie hulp en ondersteuning op wat voor manier dan ook 

is een enorme meerwaarde voor de school. Nogmaals hartelijk dank daarvoor! Als 

team waarderen wij dit enorm. 

 

Afscheid 

Zoals u op Parro heeft kunnen lezen hebben we deze week op verschillende 

manieren afscheid genomen! Van leerlingen, juf Anouk, stagiaires, ouders, en van 

onze school! Het verhuizen ging gisteren erg snel en vakkundig! Nog niet alles qua 

inrichting is binnen. In de laatste week van de zomervakantie zal alles afgerond 

gaan worden.  

Vrijdag 26 augustus hebben we als team een startdag. Deze dag maken we vooral 

praktische en organisatorische afspraken voor het komende schooljaar. Als ouder 

ontvangt u deze dag informatie over de eerste schooldag. We beginnen de eerste 

schooldag met 94 leerlingen! 

 

Parro app 

Dit schooljaar zijn we voor het eerst gaan werken met de parro app. Dit is ons goed 

bevallen. Komend schooljaar ontvangt u de informatiekaart met hierop alle 

belangrijke informatie over onze school. De kalender op de website gaan we niet 

meer gebruiken. De jaarplanning komt ook in Parro te staan. 

 

Nieuwe methode 

Afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar ons (begrijpend) leesonderwijs. 

We zagen dat onze begrijpend leesopbrengsten niet conform de verwachtingen 

waren. Ons technisch leesonderwijs en op woordenschat scoren we goed, toch 

vinden veel leerlingen begrijpend lezen lastig. Vanaf groep 4 werkten we met 

Estafette voor voortgezet technisch lezen, en met nieuwsbegrip voor begrijpend 

lezen. We hebben gekeken naar drie nieuwe methodes, waarin we het erg 



belangrijk vonden dat leesmotivatie en leesplezier centraal moest staan. Als team 

hebben we gekozen voor Atlantis. In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen 

geïntegreerd aangeboden. Begrijpend lezen is geen apart vak meer, leesplezier 

staat voorop en de methode is effectief in combinatiegroepen met grote 

niveauverschillen. We hebben de methode aangeschaft en zijn benieuwd naar de 

ervaringen van ons als leerkrachten, maar vooral die van de leerlingen. Tijdens de 

informatieavond in september zullen we u hier meer over vertellen. 

 

Voor nu wens ik iedereen, namens het team een heerlijke ontspannen zomer! Wij 

kijken er naar uit om te starten in onze prachtige nieuwe school! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jacqueline Driezen 

 


