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Nieuw jaar: 
Na een tweeweekse kerstpauze met veel te 
hoge temperaturen hopen we dat iedereen 
weer met veel energie aan het nieuwe jaar 
kan beginnen.  
We wensen u allen veel gezondheid en 
voorspoed toe in 2023. 
 

Nieuwe koersplan: 
Onder de paraplu van de bouwstenen van ons 
bestuur: “Vitaliteit, Sterk fundament en 
Noaberschap” werken wij momenteel aan een 
nieuw koersplan voor de komende 4 jaren. 

 

In dit nieuwe schoolplan willen we de basis 
leggen voor ons onderwijs voor de komende 
periode. Wat goed is willen we behouden, wat 
beter kan verbeteren. We bespreken dit 
binnen het team, met ouders, met collega-
scholen en binnen het leerlingenpanel, om zo 
de goede richting te kunnen bepalen.  
In het voorjaar zullen we ook weer een 
oudertevredenheidslijst uit laten gaan, om zo 
de bevindingen van alle ouders over onze 
school mee te nemen. 

Ook zijn we begonnen met de 
voorbereidingen voor carnaval. Binnenkort 
komt hierover meer informatie. 
 

Op tijd op school komen: 
’s Ochtends om 8.20 uur doen we de 
schooldeuren open en mogen de kinderen, die 
dat willen, alvast naar hun groepslokaal lopen. 
Om 8.25 uur gaat de bel en vanaf dat moment 
gaat iedereen naar binnen. 
Om 8.30 uur willen we dan kunnen beginnen 
met de lessen. We zien echter nog steeds 
kinderen na 8.30 uur binnendruppelen. Dit is 
niet wenselijk. Wilt u erop toezien dat uw kind 
op tijd in de klas kan zijn ? 
 
 

Studiedag: 
Op dinsdag 31 januari hebben we met ons 
team weer een studiedag. Deze dag is er GEEN 
school voor de kinderen. 
 

Ouderbijdrage: 
Van een aantal gezinnen (met name uit de 
laagste groepen) hebben we na het innen van 
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de vrijwillige ouderbijdrage nog 
machtigingsformulieren ontvangen.  
In week 4 wordt de batch klaargezet. De 
bijdrage wordt dan rond 25 januari geïnd.  

 

PBS: 
PBS en Stoeilessen op de Verrekijker. 
Stoeiende kinderen kunnen stoom afblazen, 
hun motoriek ontwikkelen, experimenteren 
met rollen en leren om hun gedrag te 
reguleren. Bij kwetsbare kinderen zijn de 
effecten minder positief, zij hebben moeite 
speels gedrag goed te interpreteren, 
waardoor stoeien gemakkelijker omslaat in 
vechten en agressief gedrag. 
Daarom zijn we op de Verrekijker begonnen 
met de stoeilessen. Tijdens deze lessen leren 
we de kinderen op een respectvolle manier 
stoeien. Samen hebben we nagedacht over 
welke afspraken daarbij belangrijk zijn. 
 

 
 
Thuis is stoeien, een kussengevecht of kietelen 
ook een goede bezigheid. Hierbij kun je ook 
samen oefenen aan ‘stop is stop’ en rekening 
houden met elkaar. 
Veel plezier bij het respectvol stoeien! 
 
 

Spreekuur WIJZ/ GGD: 
Ook in 2023 is er om de week op donderdag 
een spreekuur WIJZ/GGD. In januari is dat op 
donderdag de 12de en de 26ste en in februari op 
9 en 23. 
 

Geschonken: 
Melanie Németh en Koen Wilke boden ons, 
via een vriend, vlak voor kerst een hele mooie 
piano aan. We zijn heel blij met deze mooie 
verrassing en zullen zorgen voor een mooi 
plekje in de school waar de piano goed tot zijn 
recht kan komen. Wellicht zijn er kinderen die 
hiermee nog meer hun talenten kunnen 
ontwikkelen. 

 
Melanie en Koen bedankt.  


