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PBS: 
Leerlingpanel. 
Afgelopen dinsdag hebben we de eerste 
leerlingpanel vergadering gehad.  
Saar uit groep 4, Gijs uit groep 5, Nova uit 
groep 6, Britt uit groep 7 en Lonne uit groep 8 
gaan dit jaar vanuit de groepen vertellen wat 
er onder de kinderen van de school leeft. 
We wensen jullie allemaal veel plezier in het 
leerlingpanel. 
Komende periode willen we met de kinderen 
in de school extra letten op de gedrags-
verwachtingen: 
- We laten de wc netjes achter; 
- We luisteren naar elkaar en naar de 
leerkracht. 
Misschien dat jullie, na gebruik, in huis ook 
een net achtergelaten wc aantreffen. 

 
EDI: 
EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI 
bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, 
aangevuld met technieken. Het doel van EDI is 
om de leerstof succesvol aan te leren aan alle 
leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de 
risicoleerlingen. 
Op school hebben wij ons een tijd geleden ook 
verdiept in EDI. We willen dit verder 
uitbouwen en het komende schooljaar 
worden we hierin begeleid door een extern 
deskundige en zullen we de studiedagen 
gebruiken om te werken aan dit thema. 
In iedere nieuwsbrief houden we u op de 
hoogte. 

MR update: 
De eerste MR vergadering van dit schooljaar 
vindt plaats op 4 oktober 2021. Vanuit het 
team worden we vertegenwoordigd door 
Ineke Hesselink, José Bakker en Inge Damhuis. 

De ouders worden vertegenwoordigd door 
Bob Koopmans (ouder van Ruben K. gr5), 
Sander van Hof (ouder van Pim gr5 en Siem 
gr7), Hanadie Leusink (ouder van Fenna gr1).   

Smartwatch: 
We zien op school steeds meer kinderen die 
een smartwatch dragen. Dit kan soms heel 
handig zijn voor ouder en kind.  
Echter merken we ook steeds vaker dat 
kinderen tijdens schooluren worden afgeleid 
door meldingen of telefoontjes via hun 
smartwatch.  
Het is eenvoudig in te stellen dat kinderen 
tijdens schooluren hun smartwatch alleen 
kunnen gebruiken als horloge en niet als 
telefoon op app-toestel. 
Wij willen u, indien uw kind een smartwatch 
draagt, vragen ervoor te zorgen dat telefoon 
en berichtenservice tijdens schooltijden staat 
uitgeschakeld. 

Aanmelden/ inschrijven broertjes/ zusjes: 
We willen alle ouders van kinderen die nog 
een broertje of zusje thuis hebben vragen om 
deze kinderen in te schrijven (indien voor de 
Verrekijker wordt gekozen). Dit is voor ons 
belangrijk voor de planning voor de komende 
schooljaren. Ook als u ouders kent die nog 
geen kinderen bij ons op school hebben. 
Een inschrijfformulier kunt u ophalen op 
school, of desgewenst laten meegeven aan de 
kinderen die al op school zitten. 

Stagiairs en opleidingsschool: 
Naast stagiairs van het ROC hebben we, sinds 
lange tijd, ook weer stagiairs van de Pabo. 
Laura Nolten is de schoolopleider en stuurt 
het opleidingsproces aan. In de bijlage leest u 
hierover meer. 
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