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Personele ontwikkelingen: 

Zoals u allemaal weet geniet juf Heike van haar zwangerschapsverlof. Het genieten doet ze 
inmiddels wel een beetje met een kleine g.  

Heike is bekend met een goedaardig gezwel in haar rug. Daar is ze al eens aan geopereerd 
en destijds is het niet gelukt het gezwel helemaal te verwijderen. Twee weken geleden moest 
Heike ter controle weer door de scan en nu blijkt dat het gezwel sneller/harder is gegroeid 

dan verwacht. Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel, omdat Heike helemaal geen 
klachten ervaart. En dat is direct ook heel gevaarlijk. Feit is dat ze op korte termijn opnieuw 

geopereerd moet worden. Tijdens deze operatie wordt het gezwel volledig verwijderd en 
krijgt ze een nieuwe ruggenwervel. Een zware operatie, die ze op 13 en 15 maart moet 
ondergaan, waarvan haar lichaam weer goed zal moeten herstellen. 

In tegenstelling tot eerdere berichten zal Heike dus na de voorjaarsvakantie haar werk helaas 
niet kunnen hervatten. We zijn ons nu aan het beraden op de vervanging van Heike. Zodra 

hierover meer duidelijkheid is dan zullen we u dat laten weten. 
 
Juf Bonita is op 16 januari bevallen van een gezonde zoon, Bellamy. Ze was net met 

zwangerschapsverlof gegaan toen de bevalling zich veel te vroeg aankondigde. Gelukkig gaat 
het heel goed met moeder en zoon en papa Maryn. Wij wensen ze natuurlijk heel veel geluk 

samen.  
 
Met juf Brenda gaat het met kleine stapjes weer een beetje de goede kant op. Als team 

hebben we regelmatig contact met haar. Momenteel werkt ze vooral hard aan zichzelf en 
leert ze nieuwe dingen over haarzelf. 

 
Na de voorjaarsvakantie zult u bij ons op school een nieuw gezicht gaan zien; juf Rosalie 

Rozeboom. Rosalie is onderwijsassistent en komt de rest van het schooljaar, op dinsdag, 
woensdag en donderdag bij ons werken. Ze zal veel ingezet worden in de onderbouw van 
onze school, maar ook in de andere groepen zal ze hand- en spandiensten verrichten. 

 
Vanaf deze week hebben wij op de maandag en donderdag een vakleerkracht gym tot onze 

beschikking. Zijn naam is Kenny Leferink en geeft op deze twee dagen gym in alle groepen, 
ook bij de kleuters. Kenny heeft de CIOS gedaan en is daarmee volledig bevoegd om deze 
lessen te verzorgen.  

 
Zowel Rosalie als Kenny worden bekostigd vanuit de werkdrukmiddelen die aan het onderwijs 

zijn toegekend. Het doel is dat door de inzet van deze middelen leerkrachten uiteindelijk 
minder werkdruk zullen ervaren. 
We wensen Rosalie en Kenny een prettig tijd toe binnen ons team. 

 
Schoolontwikkeling 

Inmiddels zijn door alle kinderen, alle toetsen afgerond. Momenteel richten de leerkrachten 
zich op het analyseren van de Cito-toetsen. Nu is het zaak dat wij goed gaan bekijken hoe de 
groepen, en de kinderen individueel, de toetsen hebben gemaakt. Aan de hand van een 

dergelijke analyse bepaalt de leerkracht, samen met de intern begeleider (IB-er), wat het 



kind of de groep nodig heeft voor de komende periode. Uitgangspunt hierbij is dat we er naar 
streven dat alle kinderen zich in positieve zin ontwikkelen; of een kind nu een I of een V 

scoort is van ondergeschikt belang wanneer ieder kind op zijn of haar eigen niveau maar een 
stijgende lijn laat zien! 

 
Naast dat een leerkracht bekijkt wat een kind of een groep nodig heeft, reflecteert een 
leerkracht ook op zijn/haar eigen handelen: wat heb ik de afgelopen periode gedaan 

waardoor deze scores zijn gehaald en wat moet ik de komende periode veranderen of 
handhaven om de gewenste resultaten te halen? 

We beschrijven dit soort analyses allemaal in een didactisch zorgoverzicht en een daarbij 
behorende groepsanalyse. 
 

In de week van 4 maart zijn er ontwikkelgesprekken waarin we u als ouders op de hoogte 
brengen van de behaalde scores. Een uitnodiging hiervoor kunt u binnenkort verwachten. 

 
Dalton 
Vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Op Ods Prinses Margriet leren we de leerlingen eigen keuzes te maken en 
verantwoordelijkheid te dragen. Onze leerkrachten bieden de leerling een structuur om 

vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. We hanteren duidelijke school- en groepsregels. 
Onze leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden 

tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. 

Verantwoordelijkheid voor het eigen werk en gedrag. Kinderen leren wat ze zelf nodig hebben 

om zo goed mogelijk te presteren, maar ook dat ze verantwoordelijk zijn voor wat zij zelf 

doen. 

Reflectie 
Op Ods Prinses Margriet betrekken we leerlingen bij het volgen van hun eigen ontwikkeling 

door met hen samen te kijken hun onderwijsleerproces en naar de vorderingen in vergelijking 
met eerdere resultaten. 
Leerkrachten evalueren met de groep en met individuele kinderen hoe er gewerkt is (wat 

goed gaat en wat fout). Daarna wordt er bekeken wat de groep of het kind nodig heeft om 
het goede te behouden en te voorkomen dat het foute weer gebeurt. Deze doelen worden 

genoteerd en later wordt met het kind/de kinderen besproken of het doel behaald is. 

 

Wij reflecteren op gedrag, methodetoetsen en CITO-toetsen vanaf groep 4. In een 

reflectiegesprek komen de volgende punten aan de orde: 

• Wat kun je goed en waaraan kan ik dat zien?  
• Wat zou je anders willen doen?  

• Waar kun je nog aan werken?   
• Wat vind je leuk op school en waarom?  

• Wat vind je niet leuk op school en waarom?  

• Wat zou je nog willen leren? 

 
Staking 15 maart  

Vrijdag 15 maart heeft de onderwijsvakbond Aob uitgeroepen als stakingsdag. Op dit moment 
kunnen we nog geen duidelijkheid geven of onze school dan gesloten is. Wel is het goed om 
hier alvast rekening mee te houden, aangezien een groot deel van de medewerkers wel bij de 

Aob is aangesloten. Zodra er meer duidelijk is, hoort u dat natuurlijk z.s.m. van ons.  
 

 
 
 

 



Oud en nieuw meubilair 

Eindelijk is het dan bijna zo ver; in de week van 4 maart krijgen wij nieuw meubilair! De stilte 

ruimte (bij het lokaal van groep 8) wordt ingericht als leerplein met aantrekkelijke hoeken om 

in te werken. 

Verder krijgen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 een nieuwe tafel en stoel. We hebben er voor 

gekozen dat we in alle groepen, naast losse leerling-setjes, ook gaan werken met 

groepstafels. Hieraan hebben 4 kinderen een werkplek. Groepstafels zetten we heel bewust 

in, zodat kinderen een goede plek hebben om nog beter te leren samenwerken. Maar ook aan 

deze tafels kan individueel gewerkt worden door het plaatsen van een (spiek)scherm. 

Ook krijgen alle leerkrachten een nieuw bureau en een nieuwe bureaustoel. 

 

Op maandag 4 maart gaan we samen met de kinderen de school zoveel mogelijk leeg halen. 

We stellen u als eerste in de gelegenheid om een leerling-setje mee te nemen voor thuis. 

Ieder kind mag één leerling-setje meenemen en we verwachten dat u dit meeneemt als u uw 

kind om 14.30 uur komt ophalen. Op de deur van ieder leslokaal zullen we een namenlijst 

hangen waarop u kunt aangeven of u belang heeft bij een leerling-setje. Daarnaast vragen 

we op deze lijst ook uw naam in te vullen als u bereid bent om vrijdagmiddag 15 febr. Vanaf 

12.30 uur ons een handje te helpen met het leeghalen van de lokalen. 

 

We vragen voor de leerling-setjes, voor het goede doel, een bijdrage voor van €2,50 per 

setje. We hebben namelijk geprobeerd om via de familie Mulder het oude meubilair te 

verschepen naar Haïti, maar dat blijkt een kostbare aangelegenheid te zijn. Met de opbrengst 

van €2,50 per setje kunnen we op deze manier toch nog iets goed doen voor een schooltje in 

Haïti. We hopen van harte dat u daar een bijdrage aan wilt leveren. 

 

Alles wat uiteindelijk op school blijft staan, zal worden afgevoerd. 

 

Toegang school 

We zien de laatste tijd dat veel kinderen door de bosjes het schoolplein opkomen. Dit is niet 
de bedoeling. Met elkaar kunnen we dit corrigeren. Wilt u er, samen met ons, op toezien dat 

ze door de “poort” op het schoolplein komen? 

 

Wijziging datum meester- en juffendag 
In de kalender staat dat er op vrijdag 1 maart een meester- en juffendag gepland staat. 

Dit zal verplaatst worden naar woensdag 6 maart! 
Het thema is dit jaar Carnaval. Alle kinderen mogen verkleed op school komen op de normale 
tijd.  

We gaan gezamenlijk op het schoolplein beginnen met de Pinguindans 
(www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U). Misschien willen kinderen thuis alvast een kijkje 

nemen en alvast wat gaan oefen.  
Daarna gaan de kinderen met hun eigen leerkracht naar de klas, voor een gezellige leuke 
ochtend. Ze hoeven deze dag geen eten/fruit en drinken mee.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U


Agenda  
 

Februari: 
14        : MR-vergadering 
18 – 22 : Voorjaarsvakantie 

25        : Studiedag: alle kinderen vrij! 
27        : Kriebelcontrole 

 
Maart: 
4         : lokalen leeghalen voor nieuw meubilair 

6         : Meester- en juffendag 
8         : rapporten mee 

4 – 8   : Ontwikkelgesprekken 
15       : Stakingsdag onderwijs  
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 7 maart 2019 

 

 
 

 
 



 
 
 

 



 
       Bijlage 1 

 

Geef een kind de vakantie van zijn leven 

 

Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de chaos, niet aan je zorgen te hoeven denken en lekker te spelen met 

andere kinderen? Helaas zijn er veel kinderen die zich dit zullen afvragen. Ze leven in armoede, omringd door 

conflicten of in een zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans om een van die kinderen een prachtige tijd te bezorgen 

die hij of zij nooit zal vergeten! 

 

Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 21 dagen willen openstellen voor een 

vakantiekind. In een gezellige, huiselijke sfeer komt een kind helemaal tot rust. Het beleven van de dagelijkse 

dingen is voor de kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis met andere kinderen spelen vinden ze ook al 

super.  

De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen even opzij te zetten en even helemaal 

kind te zijn. Door aandacht, liefde en structuur merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen ze vertrouwen in de 

toekomst.  

 

Europa Kinderhulp 

Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit mindere situaties een fijne vakantie in 

Nederland te bieden. De kinderen komen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. EKH heeft 

in deze landen contact met uitzendende organisaties, bijvoorbeeld sociale zaken of een kindertehuis. De reizen 

worden door EKH georganiseerd en alles is onder toezicht. 

 

Kennismaken 

Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl 

Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden? Dit kan via de website of per mail: 

overijssel@europakinderhulp.nl  

Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds) met  

Arjan ter Haar: 0523-610197 
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