
 

 Nieuwsbrief 1, schooljaar 2018-2019 

September 
 
 

Nieuwe leerlingen: 
Hugo de Vries, Valerie Grooteboer,  Dean Baas en Vera Kouwen zijn gestart in groep 1. 

Djayden Roozeboom zal 6 oktober starten in groep 1. We wensen ze allemaal een hele fijne 
en leerzame tijd toe bij ons op school. 
 

Personele ontwikkeling 
Juf Heleen Habers is gestart in groep 6/7 op donderdagmiddag en vrijdag. Samen met juf 

Jannette gaan ze dit schooljaar deze groep lesgeven.  
Juf Bonita Ruizenaar begint haar draai ook te vinden in groep 2/3  op maandag en dinsdag. 
Misschien is het u al opgevallen, maar juf Bonita begint nu ook al een aardig buikje te 

krijgen. Zij is zwanger van haar eerste kindje. Het blijkt een vruchtbare groep…. combinatie 
2/3 … 

Gelukkig sluit alles ( wanneer het natuurlijk allemaal goed verloopt) mooi op elkaar aan. 
Wanneer juf Bonita met verlof zal gaan is juf Heike ( die begin oktober haar baby verwacht) 
weer terug. Juf Heike geniet nu van haar zwangerschapsverlof. Het gaat goed met haar en 

verheugt zich op de komst van de baby. 
 

Schoolontwikkeling: 
De Vreedzame school 
Hierover hebben we al iets geschreven in de Nieuwsbrief van juli. 

Woensdagmiddag 12 september zal het team daarvoor de eerste training volgen.  
Woensdag 31 oktober is er een ouderavond over De Vreedzame school. Noteert u 

dit vast in uw agenda!  

Nieuwe taalmethode:  
In de groepen 4 t/m 8 zijn we begonnen met een nieuwe taalmethode: Taalactief. 

Dit is een opbrengstgericht methode. Alles staat in het teken van optimale leerresultaten. Er 
wordt gewerkt op 3 niveaus  1*  / 2* / 3*. Ook hiervoor volgt het team nog extra 

bijeenkomsten om de methode goed onder de knie te krijgen. 

De onderbouwleerkrachten ( groepen 1, 2 ,3) volgen de cursus Mooi, weer spelen! 
o.l.v. Sylvia Venema 

Hoe leren kinderen tot een jaar of 7? Door te spelen! Desondanks is het onderwijs in de 
onderbouw steeds schoolser geworden. Lang stilzitten en veel individueel verwerken van de 

leerstof is het gevolg. En eigenlijk wordt niemand daar blij van…. 
De groepen worden begeleid door Sylvia Venema en er zijn een aantal 

inspiratiebijeenkomsten.   

Dalton 
Vanaf dit schooljaar zullen we u in iedere Nieuwsbrief informeren over Dalton activiteiten / 
speerpunten op onze school. We gaan u en de kinderen veel meer betrekken bij het feit dat 

wij een Daltonschool zijn.  
 

 



In de maand september staat de kernwaarde “Zelfstandigheid” voornamelijk centraal. 
Te denken valt dan aan: 

 In de onderbouw: Beer op de stoel (voor uitgestelde aandacht) 
 In de klas gebruik van: Time-timers, stoplichten, stiltetekens. 

 Blokje voor zelfstandig werken, kleuren van de dag, instructie of uitleg momenten, 
uitleg en hulpronde ( door de leerkracht), klussenlijst.  

 

 
Startgesprekken; 

1e contactmoment 
In de week van 17 t/m 21 september staan de eerste contactmomenten voor dit schooljaar 
gepland.  

We noemen dit het startgesprek; we kunnen u iets vertellen over de start van het 
schooljaar van uw zoon/dochter, maar willen ook graag van u horen hoe uw kind is gestart 

dit schooljaar. Het startgesprek is vooral bedoeld om elkaar beter te leren kennen, 
verwachtingen over en weer duidelijk uit te spreken en bijzonderheden aan de orde te stellen. 
We hopen van dit gesprek het hele schooljaar profijt te hebben en laagdrempeligheid te 

creëren. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde; dat de kinderen het naar de zin hebben en 
lekker in hun vel zitten. Pas dan kunnen kinderen zich verder ontwikkelen. 

Deze gesprekken zijn facultatief. Hierover heeft u een mail gehad waarin u kunt aangeven 
wel of geen gesprek te willen met de leerkracht. 

 
Sportdag 
Woensdag 26 september wordt de sportdag gehouden op het sportpark “ De Balk”. 

Alle kinderen sporten op de ochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur. Kinderen worden tussen 
9.15 uur en 9.30 uur op het sportpark verwacht en kunnen daar om 12.00 uur ook weer 

worden opgehaald. Eten en drinken voor de ochtend is niet nodig, daar wordt voor gezorgd. 
De ouders die zich hebben opgegeven om te helpen krijgen zo spoedig mogelijk bericht over 
wat er van hen wordt verwacht. 

 
 

Zorgvuldig omgaan met Chromebooks 
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 werken sinds het vorig schooljaar met een eigen 
Chromebook; een mini-laptop/tablet waarop ze de verwerking van de lessen digitaal maken. 

We hebben kinderen duidelijk gemaakt dat ze de Chromebooks in bruikleen hebben en dat ze 
er zuinig mee om moeten gaan. We vertrouwen kinderen er uiteraard op dat ze dit zullen 

doen en een eventueel ongelukje met dit apparaat zit in een klein hoekje. Maar wanneer wij 
merken dat kinderen op een onzorgvuldige manier omgaan met de Chromebooks of bewust 
iets stuk maken, zullen we ouders benaderen voor het vergoeden van de schade. 

 
Website/kalender 

Alle scholen binnen Arcade, dus wij ook, krijgen een nieuwe website. Op 1 okt. gaat deze 
nieuwe site de lucht in. Momenteel hanteren we nog enkele weken onze huidige website. 
Hierop vindt u de kalender voor dit schooljaar. Deze is gevuld t/m december. Op de nieuwe 

website staat straks de volledige kalender. 
Uiteindelijk komt er ook een APP bij deze website, waarmee u op een eenvoudige wijze op de 

hoogte blijft van alles waar we op school mee bezig zijn. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

Van 3 t/m 14 oktober houden we het project van de Kinderboekenweek. 

Dit jaar is het thema “Kom erbij”.  
De start van het project is op woensdag 3 oktober. Er zal geen activiteit op het plein 

plaatsvinden. In de groepen wordt er aan dit thema gewerkt. 
 
 

Agenda september 

 
13              alle kinderen vrij i.v.m. studiedag van Arcade 

17 t/m 21  startgesprekken 
26               sportdag 

 
 
Agenda oktober 

 
3               start Kinderboekenweek 

4               ANWB streetwise 
8               studiemiddag onderbouw: 
                 groepen 1 t/m 3 om 12.00 uur vrij! 

10             voorstelling voor groep 1/2: “Droomzuchten” bij  de CNS 
                 schoolkorfbal toernooi 

11             voorstelling groep 3/4:  ‘Durf , Wie zwijgt stemt toe” bij de CNS” 
15 -19       kijkweek in alle groepen 
17             fietsenkeuring 

 
Herfstvakantie van 22 t/m 26 oktober 

 

 
 

 
 
Bijlage: 

 
 Bijlage 1: Spirit of nature wandeling 

 
 Bijlage 2: Fruitpersdagen 

 

 Bijlage 3: Open bedrijvendag Ommen 
 

 Bijlage 4: Jubel Dedemsvaart 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



                                                                                             Bijlage 1 
 

Bezinning tijdens ‘Spirit of nature’-wandeling 
 

Zin in een wandeling met spiritueel tintje? Ga vrijdag 14 september mee met de ‘Spirit of nature’-wandeling 

tussen Enschede en Hof Espelo. De twee ‘Spirit of nature’ -gidsen Gé en Jaap nemen je mee terug naar de natuur, 

alle zintuigen komen aan bod. Een deel van de tocht gaat over het Hilligenpad. De wandeling start om 9.30 uur en 

duurt tot ongeveer 16.30 uur. Start- en eindpunt is voormalig retraitehuis De Zwanenhof in Zenderen. 

Horen, zien, voelen, ruiken. Tijdens deze speciale ‘Spirit of nature’-wandeling komen al je zintuigen aan 
bod. Tijdens de wandeling staat het beleven van de natuur en bezinning centraal. Gids Jaap: ,,We zijn het 
contact met de natuur kwijt. We zullen de verbondenheid weer voelen. We doen grondingoefeningen 
waarbij we positieve energie tot ons nemen. De natuur beleven we met onze zintuigen.” Tijdens de 
wandeling komen ook ademhalingsoefeningen aan bod om goed te leren ontspannen. Tevens is er alle 
ruimte om persoonlijke ervaringen met de natuur en de beleving ervan te delen met medewandelaars. 

Hilligenpad 
Een deel van de wandeling gaat over het Hilligenpad. Een uniek pad langs 50 plekken die te maken 
hebben met geloof, bijgeloof en spiritualiteit van mensen door de eeuwen heen. Een moderne 
pelgrimswandeling voor mensen die Santiago di Compostella net iets te ver vinden. Het boek met de 5-
daagse route ‘Het Hilligenpad, Zwerven door Twente’ is o.a. verkrijgbaar via www.hilligenpad.nl 

Praktische informatie 

De eerstvolgende Spirit of nature- wandeling is vrijdag 14 september. De start is om 9.30 uur bij voormalig 

retraitehuis De Zwanenhof, Retraitehuisweg 4 in Zenderen. Hier word je ontvangen met koffie/thee en 

krentenwegge. Om 10.00 uur start de wandeling. Eind van de dag, tussen 16.00 en 17.00 uur, kom je hier weer 

terug. Bijdrage aan deze wandeling is  €29,50 inclusief haal- en brengservice, lunchpakket en koffie/thee bij vertrek.  

Aanmelden voor de ‘Spirit of nature’-wandeling op vrijdag 14 september of een van de daarop volgende 

wandelingen op 12 oktober of 9 november kan via acco@zwanenhof.nl.  Meer informatie over deze en andere 

activiteiten van Landschap Overijssel zie: www.landschapoverijssel.nl. 
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                                                                                                     Bijlage 2 
 

 

Fruitpersdagen bij Landschap Overijssel 

Landschap Overijssel verzorgt het komende najaar weer twee Fruitpersdagen waar particulieren het fruit 
van hun eigen bomen tot sap kunnen laten persen. Vanaf 75 kilo appels en peren kun je al bij de mobiele 
fruitpers terecht en ga je met heerlijke pakken fruitsap weer naar huis. Donderdag 27 september komt 
de fruitpers in Mander, bij bezoekerscentrum Dal van de Mosbeek en zondag 21 oktober is de fruitpers 
aanwezig bij bezoekerscentrum De Wheem in Balkbrug.  

De grote op een aanhanger gemonteerde fruitpers perst in een hoog tempo de appels en peren tot sap. 
Het sap wordt verwerkt in pakken van 5 liter, die ongeopend twee jaar houdbaar zijn. Als een pak eenmaal 
geopend is kun je het zo’n twee maanden bewaren. Een goede mogelijkheid om lang te genieten van het 
fruit uit je eigen boomgaard. Op de website van Landschap Overijssel vind je meer informatie, bewaartips 
voor het fruit en de mogelijkheid om je aan te melden. Heb je voldoende appels meld je dan aan en kom 
op 27 september of 21 oktober met eigen fruit naar één van de beide Fruitpersdagen die Landschap 
Overijssel dit jaar organiseert.  

Kijk voor meer informatie en aanmelden om eigen fruit te laten persen op www.landschapoverijssel.nl  
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                                                                                                         Bijlage 3 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                        Bijlage 4 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Hallo jongens en meiden, 
 
Heb je altijd al een instrument willen bespelen of bij de twirl te willen twirlen kom dan kijken bij muziekvereniging 
Jubal. 
 
Voor de twirl kun je komen kijken op maandag van 17.15 tot 18.00 uur. Voor verder informatie mag je een mail 
sturen naar twirljubal@gmail.com 
 
Je kunt blokfluitles krijgen vanaf groep 3. Deze lessen zijn in groepsverband. 
 
Wij verzorgen zelf de muzieklessen. De muzieklessen worden gegeven door onze eigen docenten in het Jubal 
gebouw. Wil je een instrument uitproberen, stuur dan een mail om je in te plannen voor 4 proeflessen om te kijken 
of je het instrument echt leuk vindt. 
Voor verdere informatie mag je mail sturen naar mathilderutgers@gmail.com  
 
We zien je graag bij Jubal. 
 
 
Kijk ook eens op onze website: jubal-dedemsvaart.nl 
 
Kijk ook op voor 4 gratis proeflessen AMV 
https://www.hardenbergkids.nl/course/85/1841/algemene-muzikale-vorming-jubal-dedemsvaart 
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