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  KINDERBOEKENWEEK: WORDEN WAT JE WIL 

 

KINDERBOEKENWEEK                                 
Afgelopen woensdag is 

op school de 

Kinderboekenweek 

gestart. Het thema is: 

Worden wat je wil. De 

opening werd verzorgd 

door de OR,  geholpen 

door een paar leerlingen 

van groep 7/8.               

De Kinderboekenweek duurt tot de herfstvakantie en iedere 

groep werkt, leert en knutselt over (toekomstige) beroepen. 

Daarnaast is er ook weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd. In elke 

groep worden voorrondes gehouden en de winnaars staan 

vrijdag 15 oktober op het podium om een stukje voor te lezen. 

De winnaar van groep 7/8 gaat door naar de regionale 

wedstrijd. 

SCHOOLPLEIN                                                                    
De afgelopen is er hard gewerkt aan het opknappen van het 

schoolplein. Er is onkruid verwijderd, gesnoeid, de graskanten 

zijn bijgewerkt, de brug is gerestaureerd en de borders aan de 

voorkant van het plein zijn 

geplant. Namens de leerlingen 

en het team aan iedereen die 

heeft geholpen: Bedankt voor 

de hulp die wij hiervoor van u 

hebben gehad!        

De komende periode zullen we 

met name gaan genieten van 

het plein en zien hoe het 

ondertussen herfst en daarna 

winter wordt. Tegen het begin van het voorjaar zullen er 

momenten worden gepland voor een aantal werkzaamheden. 

 

Geplande 

evenementen 

6 t/m 15-10-2021    

Kinderboekenweek 

15-10-2021 

Voorleeswedstrijd 

18 t/m 22-10-2021 

Herfstvakantie 

25-10-2021             

Studiedag – alle groepen vrij 

 
Oproep TSO-hulp            

Vanaf februari hebben wij 

op dins- en donderdagen 

hulp nodig bij de TSO. De 

hulp bestaat uit het eten en 

drinken met de kinderen uit 

de kleutergroepen, de 

tijdsinvestering is ongeveer 

30 minuten per keer tegen 

een vrijwilligersvergoeding.  

Daarnaast zoeken wij, op 

termijn, voor de 

maandagen naar nieuwe 

TSO-hulp.  

 

Interesse?  

Stuur een e-mail naar 

j.vanveen@wijdevenen.nl 

mailto:j.vanveen@wijdevenen.nl
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KAMP GROEP 8                                                                       
Rick en Bart hebben een verslag geschreven over het kamp.       

De eerste dag kwamen we aan in het kamphuis daarna gingen 

we naar een museum van de zeegeschiedenis van Texel. In de 

avond naar het bos levend stratego spelen. Daarna hebben we 

bij het kampvuur spelletjes gedaan.                                                

De tweede dag gingen we naar het klimbos, het was een uur 

fietsen. Daar hebben we lekker geklommen. En de terugweg 

hadden we een ijsje gehaald bij ijsboerderij Labora. De derde 

dag gingen we naar het zwembad. Dit was op hetzelfde park 

als het klimbos. Het ging waaien, dus we gingen gelukkig met 

de auto.   

De vierde dag gingen we naar de schapenboerderij. Het was 

daar heel leuk, want er was een man en die ging voordoen hoe 

je met honden schapen kon halen. En toen gingen we terug 

met de boot. Kamp was heel erg leuk!!

LERARENTEKORT                                                        
Recentelijk heeft u vanuit ons College van Bestuur een schrijven 

over het lerarentekort ontvangen. Door het lerarentekort wordt 

het steeds lastiger om bij ziekte invallers voor de groep te 

krijgen. Ons bestuur is aangesloten bij Regionaal Transfer 

Centrum Cella (RTC Cella) om bij ziekte voor vervanging te 

zorgen. Helaas is ook dit niet toereikend om alles in te vullen.  

De afgelopen weken hebben wij een aantal keer intern met 

personeel moeten schuiven om het onderwijs voor alle groepen 

door te kunnen laten gaan. Hierbij zijn onderwijs ondersteuners 

uit een groep gehaald, zodat het basisaanbod onderwijs in alle 

groepen door kon gaan. Dit gaat ten koste van de extra 

ondersteuning die wij inzetten in de groepen.  

 

Om in noodsituaties ervoor te zorgen dat het onderwijs door kan 

gaan zijn wij op zoek naar ouders, pensionado’s enz. die als 

invaller voor onze school zouden willen fungeren.  

In de praktijk komt het erop neer dat wanneer het RTC niemand 

beschikbaar heeft en wij niet verantwoord kunnen schuiven met 

het aanwezige personeel wij u kunnen vragen om een dag de 

groep over te nemen.  

Wilt u hier meer informatie over hebben, bent u geïnteresseerd 

of kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd zou zijn? Neem 

contact op via j.vanveen@wijdevenen.nl of Parro.                                                           

  

 

Dag van de leerkracht! 

Afgelopen dinsdag was het 

‘de dag van de leerkracht’, 

op deze dag wordt het 

onderwijspersoneel extra in het 

zonnetje gezet. 

 

______________________________ 

ParnasSys                         
Wij werken met ParnasSys als 

leerlingvolg- en 

administratiesysteem. Binnen 

ParnasSys bestaan er voor u als 

ouder twee applicaties; Parro 

en het Ouderportaal. Deze   

twee applicaties hebben elk 

een ander doel. Simpel    

gezegd is Parro bedoeld voor 

de communicatie en het 

ouderportaal voor informatie. 

In het Ouderportaal vindt u op 

dit moment informatie over uw 

kind(eren). U heeft inzicht in 

absenties, de groep waarin uw 

kind zit, behaalde 

toetsresultaten en 

persoonsgegevens die bij ons 

bekend zijn. De 

persoonsgegevens kunt u hier 

ook zelf wijzigen. 

Mocht u hulp nodig hebben 

met of vragen hebben over 

deze of een andere applicatie 

die wij gebruiken, dan kunt u 

contact opnemen. Wij helpen    

u graag. 

 

 

 

mailto:j.vanveen@wijdevenen.nl
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KIND OP MAANDAG (ouderbrief)                                                                                             

Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Esau. In de komende 

periode lezen we de laatste verhalen in die serie. Jakob gaat terug naar Esau, de broer 

waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg voert hij een strijd, maar uiteindelijk blijken 

Jakob en Esau sterk genoeg om zich met elkaar te verzoenen.   

Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige verhalen, waarin 

veel herkenbare dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn 

jaloers. De broers van Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog 

niet voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en uiteindelijk komen diezelfde broers bij hem 

graan kopen. Net als bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook hier de vergeving het 

laatste woord. Zo laten de verhalen zien hoe mensen samen verder kunnen, ook als er 

erge dingen gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk dat mensen er ook in hun ellende 

niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God steeds bij hem is geweest, ook toen hij in de 

put zat en in de gevangenis.                                                                                        

Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen verkennen we welke 

dromen zij zelf en anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen 

gebeuren, die je overdag misschien niet voor mogelijk houdt. Er kunnen ook heftige 

dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar een droom was’. Zo kunnen 

dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je bang voor bent.                                                                                                           

We hopen dat de verhalen weer inspirerende gesprekken opleveren in de klas! 

KINDERPOSTZEGELS                                                                                                               
Dit jaar heeft groep 7/8 meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. Deze actie, met als 

thema ‘Geef meer kracht’, is geld opgehaald om kinderen te helpen beter uit de 

coronacrisis te komen. Onderzoek wijst uit dat er een ingrijpend effect is op de levens van 

kinderen, er is een toename in huiselijk geweld, armoede en mentale problemen. Het 

opgehaalde geld wordt geïnvesteerd in projecten die kinderen ondersteunen bij het 

ontwikkelen van veerkracht. 

Nadat de kinderen uitleg hebben gehad over de actie en het goede doel, zijn de 

kinderen woensdag 29 september fanatiek aan de slag gegaan om zoveel mogelijk te 

verkopen. Met elkaar hebben ze het fantastische bedrag van € 4.810,35 opgehaald! Een 

speciale vermelding is wel voor Nathan, zijn aandeel was € 602,20 en is daarmee onze 

topverkoper!  

Wij zijn erg trots op deze groepsprestatie en hopen volgend jaar weer ons steentje bij te 

kunnen dragen.  
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KWINK                                                                                                                      
In de vorige Infopost informeerden wij u over onze methode voor sociale en emotionele 

ontwikkeling en de Gouden Weken. Deze keer nemen wij u graag mee in hoe u als ouder 

een beter beeld kunt krijgen van hoe wij op school vormgeven aan de KWINK-lessen.  

Kwink biedt u als ouder een aantal handvatten waarop u kunt volgen hoe wij werken. In 

het kort gaat het om de volgende dingen: 

• een koelkastposter. Vier keer per jaar wordt er een nieuwe poster gepubliceerd. 

Deze poster sluit aan bij de lessen op school. Op deze poster staan 

bespreekvragen en doe-opdrachten om met uw kind(eren) te doen. 

• Oudermagazine. Over Kwink en sociaal-emotioneel leren: het belang ervan 

voor ontwikkeling van uw kind, hoe een Kwink-les op de school van uw kind 

eruitziet, hoe u thuis een bijdrage kunt leveren aan het aanleren van 

cruciale vaardigheden en nog véél meer. 

• Filmpjes en liedjes. Bekijk de filmpjes en liedjes die uw kind op school leert en 

zingt. 

Via de link vindt u meer informatie over bovenstaande zaken.   

 

 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/

