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AGENDA  
 

 
 

Beste ouders, 

Wat fijn om onderwijs te maken met jullie zo dichtbij en betrokken! Met de startgesprekken achter de rug 

hoor ik van de leerkrachten dat ze iedere leerling weer net even scherper in beeld hebben. Met als gevolg 

nog net even passender aanbod of meer oog voor de individuele kenmerken van ieder kind. Als team 

genieten we elke dag weer van de eigenheid van ieder kind die uiteraard zijn uitdagingen meebrengt, maar 

ook dagelijks voor mooie belevenissen en anekdotes zorgt.  

Zoals dat in het freinetonderwijs hoort zijn de kinderen momenteel allemaal op onderzoek binnen hun 

thema. De aanpak en verwondering is prachtig, maar ook de creativiteit waarmee een opdracht aangepakt 

kan worden, of de bewonderenswaardige creativiteit die een kind kan inzetten om een opdracht juist niet 

uit te voeren. We kunnen jullie gelukkig deelgenoot maken van dit hele schoolgebeuren door jullie te 

betrekken bij excursies, atelierdagen en natuurlijk zoiets gezelligs als de picknick vanmiddag. 

 

In zo’n proces krijg je als leerkracht (en indirect als directeur) zo veel energie van de groep dat je aan het 

eind van de week bijna teleurgesteld bent dat de week weer voorbij is. Gelukkig ligt er alweer een drukke 

maar leuke week voor de boeg vol betrokken ouders: woensdag atelierdag en donderdag de 

schoolfotograaf. 

Vrijdag hebben wij een studiedag, dat is wellicht een beetje een andere vorm van ouderbetrokkenheid.. 

We kunnen haast niet wachten tot het weer maandag is, maar voor nu een lekker weekend gewenst. 

 

Jouri. 

 

 

Datum Activiteit 

Woensdag 28 september Atelierdag 1a 

Donderdag 29 september Schoolfotograaf 

Vrijdag 30 september Studiedag, alle leerlingen vrij 

Woensdag 5 oktober Atelierdag 1b 

Vrijdag 7 oktober Groep 4 en 5 naar het Zuiderzeemuseum 

Vrijdag 14 oktober boekenmarkt 

15-23 oktober herfstvakantie 
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Schoolfotograaf  

Komende donderdag komt de schoolfotograaf op school. Het betreft dezelfde schoolfotograaf als vorig jaar: 

‘De nieuwe schoolfoto’. De OR organiseert en begeleidt dit in school. Naast de foto’s van de kinderen op 

school is er ook de mogelijkheid om foto’s te maken met broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op school 

zitten. Het aantal tijdsloten hiervoor is beperkt, neem bij interesse alsjeblieft 

contact op met Jouri.  

 

 

 

Kinderboekenweek 
We zijn bezig meteen voorbereidingen voor de Kinderboekenweek. Thema gi-ga-groen. We 

proberen volgende week de school om te toveren in een groene oase. We zullen de 

kinderenboekenweek afsluiten met een kleedjes boekenmarkt op vrijdag 14 

oktober. Hierover volgt nog meer informatie.  

 

 

Schoolregels  
De derde in onze 4-delige serie schoolregels is de regel 

over hoe we met conflicten omgaan. Vanaf komende 

week staat deze regel centraal: 

 

 

 

Freinet-opleiding 
Afgelopen week hebben 4 nieuwe collega’s zich in onze visie verdiept tijdens de Freinet-basisopleiding. 

Gedurende dit jaar zullen ze zich hier nog 3 dagen aan wijden waarmee ze een beeld vormen van de 

uitgangspunten van ons onderwijs en de wijze waarop we hier vorm aan geven.  

Daarnaast volgt Robert de vervolgopleiding waarmee hij een verdiepingsslag maakt en ook vorm zal geven 

aan het typische gebruik van brevetten in het freinet onderwijs. Dit hangt nauw samen met Bloomwise en 

zal later dit jaar verder worden geïmplementeerd en aan jullie toegelicht. 

Komende vrijdag hebben de kinderen vrij, wij gaan dan met het hele team naar een freinetschool in Utrecht 

waar een studiedag rondom het freinetonderwijs georganiseerd wordt. we ontmoeten daar onze collega’s 

van de andere freinetscholen in Nederland en ook een enkele uit Vlaanderen. 

 

mailto:malto:mailtojouri.horsthuis@isobscholen.nl?subject=Broertjes%20en%20zusjes-foto
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Openings-picknick  
Hoewel dan misschien niet 
zonovergoten was er 
vanmiddag na 2 weken uitstel 
toch een enorm gezellige 
openingspicknick. Veel ouders 
vonden na schooltijd een plekje 
om lekker de lunch soldaat te 
maken terwijl de meeste 
kinderen daar maar weinig 
geduld voor op konden 
brengen en er vrolijk 
tussendoor speelden. Leuk om 
na de kennismaking met de 
leerkrachten in de 
startgesprekken nu ook 
onderling weer even met elkaar 
in contact te komen. 
Dank aan de OR voor het 
organiseren hiervan en dank voor jullie gezellige aanwezigheid!  
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In de groepen: 
  

 
Groep 4 heeft een wandelroute gedaan met de 

woorden vanuit het thema water.  

 

 

Groep 8 ging in kleine 

groepjes op mini-

excursie. Ieder groepje 

organiseerde zelf een 

bezoek aan iets 

voedsel-gerelateerd.  

 

 

Groep 6 bouwde bekende gebouwen uit Europa na. 

groep 5 

speurde naar 

zwerfafval in de aanloop naar de picknick. 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 2/3 zag door de bomen het bos niet meer… 


