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PBS: 
Leerlingpanel 2022-2023 
Vorige week hebben we voor het eerst 
vergaderd met ons nieuwe leerling panel. Dit 
jaar bestaat het leerling panel uit: 
Nomi uit groep 8 
Merel uit groep 7 
Ruben uit groep 6 
Nina uit groep 5 
Romeé uit groep 4 
 
Wat fijn dat jullie je willen inzetten voor de 
Verrekijker! 

 

Vrijwillige ouderbijdrage: 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt in week 43 
(24 t/m 28 oktober) afgeschreven. Ouders die 
geen gebruik maken van automatisch incasso 
kunnen de bijdrage storten op 
rekeningnummer: IBAN 
NL40RABO0121836185 t.n.v. st. ouderraad de 
Verrekijker. 
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage 
voor dit schooljaar is € 39,50 

Groepsouders: 
We hebben jarenlang gebruik gemaakt van 
vaste groepsouders. 
Om vaker en meer ouders in de gelegenheid 
te stellen te assisteren bij verschillende 
activiteiten hebben we samen met de OR 
besloten af te stappen van het systeem met 
groepsouders.  
Via Social Schools is het immers heel 
eenvoudig om hulp te vragen waar nodig.  
De OR helpt mee bij het organiseren van 
activiteiten en vormt de brug tussen school en 
de overige ouders.  
Vóór 1 november ontvangt u een bericht voor 
opgave bij verschillende activiteiten 
gedurende dit schooljaar 

 

Kinderboekenweek: 

De Kinderboekenweek is dit jaar van 

woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober. 

Op school schenken we hieraan veel aandacht 

om vooral de leesbeleving en het leesplezier 

van kinderen te bevorderen. 

Met een groep leerkrachten hebben we om de 

beurt, volledig onherkenbaar, een 

prentenboek voorgelezen en dit gefilmd. Het 

filmpje wordt deze week aan de kinderen 

gepresenteerd waarbij ze telkens mogen 

raden wie heeft voorgelezen. 

Onze nieuwe schoolbieb wordt op 12 oktober 

officieel geopend, waarna we met behulp van 

ouders het uitlenen gaan starten. 
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Screening fysiotherapie: 

Na de herfstvakantie zal Elke ter Braak de 

groepen 1,2 en 3 bezoeken voor een korte 

motorische screening. Tijdens een teken- of 

schrijfopdracht kijkt zij mee in de klas hoe de 

fijne motoriek van alle leerlingen zich 

ontwikkelt. Dit doen we omdat we de 

schrijfontwikkeling bij kinderen zo goed 

mogelijk willen begeleiden als school. Na 

afloop zal Elke tips geven voor in de klas en 

mogelijk leerlingen aandragen waarvoor een 

verdere screening en/of begeleiding wenselijk 

is.  

U bent dan als ouder uiteraard vrij om te 

kijken of u dit zelf verder wilt oppakken. De 

leerkracht van uw kind zal u, als dit nodig is, 

voorzien van verdere informatie.  

Naast de korte observatie worden er door 

school geen gegevens gedeeld met Elke.  

Mocht u niet willen dat uw kind aan deze 

klassikale screening meedoet, wilt u dat dan 

aangeven bij de leerkracht? 

Elke is kinderfysiotherapeut bij Team Fysio. In 

de bijlage vertelt ze iets meer over zichzelf.  

 

Bijlage: 

-Activiteitenplan van Stichting Fundament 

-Elke ter Braak stelt zich voor 

 


