
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 1 

 

De 10-minutengesprekken/driehoeksgesprekken 

waren informatief, leerzaam en gezellig!    

 

 

 
Beste ouders, 
 
In deze nieuwsbrief kunt u alles lezen over wat er zich in de afgelopen periode op school 
heeft afgespeeld en wat er in de komende periode gepland staat.     
 
Veel leesplezier!       
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De leerlingen vonden het fijn dat zij nu zelf het gesprek konden voeren. “ Het gaat over mij, dus dan is het 

fijn dat ik erbij ben ”. 

 

De groepen 7 en 8 hebben samen met Nadia en Alaa een heerlijke 

lunch bereid 

 



 

  

 
Samen een gezonde lunch bereiden was leuk, lekker en gezellig. Bedankt dames! 

Wachten op Sinterklaas….. De boot was vastgelopen en twee pieten 

waren vooruit gestuurd. 

 

 



 

  

De Sint arriveerde toch op de boot! D’ n Dave heeft de Sint geholpen. 

Sinterklaas enthousiast over leerlingen ’t Schrijverke 

 

“ Na een gezellig en hartelijk ontvangst, heb ik mogen genieten van prachtige optredens “ 



 

  

 

In de groepen werd er ook volop gedanst en genoten. De surprises werden in de bovenbouw met veel 

enthousiasme uitgepakt. 

De pieten maakten een hoop lol in de speelzaal. 

 



 

  

Het Kidsteam is voor de tweede keer bij elkaar gekomen

                                                                                                        
Het Kidsteam is als volgt samengesteld: 

Groep 5: Sam van Griensven en Norah Verduyn                                                                                                           

Groep 6: Lucenzo Martina en Santi Velthuizen                                                                                                                 

Groep 7: Stijn Geerts en Evi Suppers                                                                                                                                  

Groep 8: Lieve Zonnenberg en Joep Schaap  

We hebben gesproken over: 

- De naam Kidsteam blijft. Deze naam werd in alle klassen verkozen boven leerlingenraad.   

- Nieuwe chromebooks en chromebookkasten. Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen een 

chromebook op naam. De chromebookkasten worden in de groepen geplaatst.  

  
 



 

  

- Nieuw meubilair. In week 5 van het nieuwe jaar, zal het nieuwe meubilair worden geleverd.  

Elke leerling vanaf groep 3 krijgt een eigen tafeltje met twee lades eronder. Dit vinden de 

leerlingen fijn. Nu kunnen ze hun eigen spullen niet goed kwijt en moeten ze onnodig lopen en  

wachten. De leerlingen gaven aan dat zij de groepstafels graag op de gang zouden zien. Niet 

teveel, anders wordt het te druk op de gang. Het overig meubilair dat niet wordt gebruikt, kan 

worden overgenomen door andere scholen.      

- LOVS-toetsing. Dit zijn belangrijke toetsen die twee keer per jaar gemaakt worden vanaf groep 3 

t/m 8. Dit doen alle scholen in Nederland. Hierdoor krijg je een mooi volgsysteem van groep 3 t/m 

groep 8. De uitslagen van deze toetsen worden in groep 8 ook gebruikt om te bepalen naar welk 

vervolgonderwijs de leerlingen kunnen uitstromen. 

- De leerlingen hebben een cijfer voor de sfeer in de klas gegeven. Drie groepen scoorden erg hoog 

één groep gaf de eigen groep een onvoldoende. Gemiddeld scoorden de groepen een 7,5. 

Het doel is dat alle groepen een hoog cijfer kunnen geven tijdens de volgende bijeenkomst van 

het Kidsteam. Werk aan de winkel!  

- Wat moet er vanuit de groepen op de agenda komen? Dit wordt eerst in de groepen besproken 

en komt daarna terug in de eerst volgende vergadering.   

Morgen studiedag 3. De leerlingen zijn vrij!  
Deze derde studiedag heeft o.a. de volgende onderdelen: 

- Toetsing. Welke toetsen nemen we af? Hoe nemen we deze toetsen af? Toetsprotocol! 

- EDI 2.0. Dit is onze gezamenlijke manier van instructie geven. Het is de bedoeling dat in alle 

groepen op dezelfde manier instructie wordt gegeven. De leerkrachten worden hierin begeleid. 

- Bewegend leren. Het team krijgt handreikingen hoe bewegend leren vorm te geven in de 

groepen. 

- Implementatie van Bareka en Rekensprint. Dit is een digitaal rekenprogramma waarbij de 

leerlingen automatiseringsoefeningen krijgen voor onderdelen die ze nog niet beheersen. 

Verkeershinder!                                                                                                           
Deze week verkeershinder in de van Lennep straat!!! Houd hier rekening met het wegbrengen van de 

kinderen. Donderdag is de van Lennep straat sowieso afgesloten. Helaas zit de school donderdag in                    

de ochtend (8.00 uur t/m 10.30 uur) zonder stroom. Het zal behelpen worden.  

Vrijdag 23 december, zijn de leerlingen om 12.30 uur uit!  
De kerstvakantie begint vrijdag 23 december om 12.30 uur. Houd hier rekening mee! 

Met vriendelijke groet,  

Jeroen van Erp  

Directeur Den Omgang                                   Directeur ‘t Schrijverke  

Bossestraat 8B 5374 HT Schaijk                     Wasenbergstraat 12 5373 CH Herpen  

T:0486-461283 I M:0627245724                    T: 0486-411828 I M:0627245724 

E: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl     E: dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl 
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