
NIEUWSBRIEF 
 

 

Uit de directiekamer. 

De laatste weken van het schooljaar 2018-2019 zijn alweer aangebroken. Zoals elk jaar “wat vliegt de tijd toch 

telkens weer”. We gaan het schooljaar mooi afronden met een leuke musical van groep 8, meester en juffendag, 

groep 5 en 7 gaan nog naar her Rijksmuseum. Leuke vooruitzichten dus….. 

We lopen momenteel met zijn allen de Avond4daagse. Een activiteit die iedereen altijd ervaart als leuk en gezellig. 

Met elkaar lopen, gezellig kletsen en zingen. Aanstaande vrijdag is de school gesloten, dan is er studieochtend Taal 

en een werkmiddag gepland. Ik wens iedereen nog een paar goede weken toe voordat we echt op zomervakantie 

gaan. 

Belangrijke data 

17 t/m 20 juni Avond4daagse 

21 juni   studiedag  

24 juni  Portfolio map gaat mee met de kinderen. (Na de vakantie map terug naar school) 

27 juni   Musical groep 8 

10 juli  Meesters- en Juffendag 

10 juli  Laatste schooldag voor groep 8 

11 juli   Groepen 5 en 7 naar het Rijksmuseum 

12 juli   Alle leerlingen om 12 uur vrij. Zomervakantie tot 26 augustus  

Juf Mariëlle neemt afscheid 

Zoals u in de formatie voor komend schooljaar heeft kunnen zien, word ik daar niet in genoemd. 

 

Dat komt omdat ik zelf de keuze heb gemaakt om komend schooljaar in een ander team werkzaam te zijn. Het was 

een lastige keuze voor mij, want beide teams hadden hun plussen en minnen.  

Ook al ben ik maar één jaar werkzaam geweest op School B, ik vind het jammer om de school te verlaten. Het 

concept Dalton is erg interessant en delen daarvan zal ik als leerkracht nog lang met mij meedragen. School B is een 

mooie school, die goed in ontwikkeling is, met een enthousiast team. Ik vond het ook erg mooi om te ervaren hoe de 

school openstaat om in contact te komen met de ouders/verzorgers en het gesprek aan te gaan, want onderwijs 

maak je nog altijd samen. 

Kortom een school om trots op te zijn! 

 

Ik wil ouders en leerkrachten bedanken voor het vertrouwen in mij en tevens wens ik iedereen een hele fijne 

vakantie, gevolgd door een mooi schooljaar. 

En wie weet ontmoeten we elkaar nog eens! 

 

Mariëlle van der Meer 

(groep 6a en 6b) 

 
SchoolB krijgt een nieuwe trap 

In de zomervakantie zal de grote trap die ons naar de eerste verdieping brengt worden vervangen. We krijgen een 
soort van tribune trap. Deze tribune trap zou er al lang moeten staan maar is met de bouw in 2010 niet geplaatst.  
Een flinke klus met hopelijk een prachtig resultaat. 
 
 
 
 



SchoolB is vanaf heden een Earlybird school 

Vorige week heeft de laatste visitatie van Early Bird plaatsgevonden en daardoor 

is schoolB officieel erkend als een EarlyBird-school met 3 sterren. Dit houdt in dat 

de school een officieel keurmerk heeft gekregen voor het geven van Engels als 

Tweede taal. In heel Nederland zijn er na vandaag een kleine 100 scholen die dit 

keurmerk hebben. Wij zijn heel trots dat wij dit hebben behaald! 

De afgelopen jaren is hard naar deze beoordeling toegewerkt. Er wordt in elke 

groep Engels per week gegeven, er zijn Engelse Corners, de bovenbouwgroepen 

krijgen meerdere vakken in de Engelse taal en er worden Engelse activiteiten 

georganiseerd binnen de school.  

 

Het is een traject waar we als team volledig voor zijn gegaan en daarom erg 

blij zijn dat het ons is gelukt. Op onderstaande foto krijgt juf Gerrie van de 

werkgroep Engels  het certificaat uitgereikt door Karel Philipsen van Early Bird.    

Communicatiepanel  

Inmiddels bestaat het communicatiepanel uit 5 enthousiaste ouders. Zowel de onderbouw als de bovenbouw zijn nu 
goed vertegenwoordigd. Samen met het team is er al een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is er nu een 
mailadres voor de ziekmeldingen. Graag ontvangen wij per mail jullie op- en aanmerkingen met betrekking tot de 
communicatie van SchoolB in het algemeen.  
 
Leden communicatiepanel, 
Sabine van der Kraan, moeder van een kind in groep 2 en een kind groep 3 
Justin Langhout, vader van Demi groep 4 
Patrick Ploeger, vader van Hannah groep 4 en Eva volgend jaar groep 1 
Evelien Tissingh, moeder van Arne groep 8 en Ruben groep 6 
Tessa Halman, moeder van Niek groep 5 en Noor volgend jaar groep 1 
 
Wij zijn te bereiken via het volgende mailadres:  communcatiepanel@schoolb.nl 
 
Verdere digitalisering….. 

Al sinds een jaar of vier ondersteunt ICT het onderwijs 
op School B. We hebben hier flinke stappen in gemaakt, 
met de aanschaf van chromebooks, iPads en digiborden. 
Deze middelen ondersteunen ons en de kinderen enorm 
bij het leren en het begeleiden hiervan. Sinds dit 
schooljaar streven we ernaar dat elk kind vanaf groep 4 
de hele dag een chromebook tot zijn/haar beschikking 
heeft. Sinds kort is dit realiteit geworden, met de 
aanschaf van nog eens 65 chromebooks en tevens twee 
nieuwe touchscreens.  

Zo willen we bijdragen aan een afwisselende en 
uitdagende leeromgeving voor kinderen, waarin we 
steeds beter en sneller kunnen anticiperen op de 
verschillen tussen kinderen en waarin kinderen leerstof 
steeds meer op hun eigen niveau en een aantrekkelijke uitdagende manier tot zich kunnen nemen. We zijn erg trots 
op deze stap en zullen hier volgend jaar op verder gaan bouwen. Dan komt de onderbouw nog meer in de spotlights.  

Wel leuk om nog te melden is, dat de kleuters sinds dit jaar zijn gestart met het leren programmeren met behulp van 
Beebots. (https://kleutersdigitaal.nl/bee-bot-programmeerbare-robot).  

 

mailto:communcatiepanel@schoolb.nl
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SchoolB is een academische opleidingsschool 

School B is een academische Opleidingsschool en verbindt zich hiermee aan de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Dit 
houdt in, dat wij een school zijn die schoolontwikkeling en innovatie (vernieuwing) verbindt met praktijkonderzoek, 
scholing en het opleiden op de werkplek van (toekomstige) leraren, met als doel verbetering van de kwaliteit van 
onderwijs. In het team wordt het onderzoekend vermogen gestimuleerd, het nieuwsgierig zijn en het vragen stellen 
waar wij als team het antwoord op willen hebben. Voor de begeleiding van dit proces  moet de school een door de 
KPZ opgeleide onderzoekscoördinator hebben, bij ons is dat Nancy Hoekstra. Elke week wordt er gewerkt aan een 
schoolbreed onderzoek. De onderzoeksvraag is afgestemd met de directeur en de student. Dit jaar hebben wij geen 
Voltijd 4 student die onderzoek doet, volgend schooljaar zal Esther Ekkelkamp bij ons haar afsluitende stage gaan 
lopen en zij zal dan wel onderzoek gaan doen en uitvoeren.  
Naast deze 4e jaars student, zijn er ook uit de andere jaren stagiaires die onderdeel uitmaken van het leerteam: 
collectief leren en innoveren!  
In de schoolfilm die vorig jaar gemaakt is, kunt u zien hoe het onderzoek over tutorrekenen verlopen is; een 
onderwerp waar wij momenteel ook weer mee aan het werk zijn!  

 
Nieuwe schooltijden en vakanties schooljaar 2019-2020 

Schooltijden 2019-2020: 
Voor alle dagen geldt: vanaf 8.05 uur mogen de kinderen de klas in, de leerkracht is dan aanwezig. 

Groep 1 tot en met 4:      Groep 5 tot en met 8: 
Maandag:    8.15-14.15 uur     Maandag:    8.15-14.15 uur    
Dinsdag:      8.15-14.15 uur     Dinsdag:      8.15 -14.15 uur 
Woensdag:  8.15-12.15 uur     Woensdag:  8.15-12.15 uur 
Donderdag: 8.15-14.15 uur     Donderdag: 8.15-14.15 uur 
Vrijdag:        8.15-12.15 uur     Vrijdag:        8.15-14.15 uur 

Vakantierooster 2019-2020 

Vakantie Start Eind 

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019 

Kerstvakantie 21 december 2019 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020 

Goede Vrijdag en Pasen 10 april 2020 13 april 2020 

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020 1 juni 2020 

Zomervakantie 4 juli 2020 16 augustus 2020 

Peuterstation en BSO gaan 1 lokaal delen 

Na de zomervakantie zullen de peuterspeelzaal en de BSO in 1 lokaal huisvesten. Dit zal zijn in het lokaal van de 

peuterspeelzaal aan de andere kant van het gebouw. Tevens gaan we gebruik maken van de hal en mogen we 

gebruik blijven maken van de gymzaal. 

We streven ernaar om alles zoveel mogelijk hetzelfde te houden voor de kinderen en ervoor te zorgen dat alles 

soepel verloopt. De grote verhuizing in School B is op donderdag 11 juli, dus als uw kind op vrijdag op de BSO komt 

mag u haar/hem op de nieuwe locatie ophalen.  

Met vriendelijke groet, 

Team BSO School B 



 

Stone City run 

Wat was het leuk……… 

 
 

Stage lopen    

Mijn naam is Esther Ekkelkamp, ik ben 22 jaar en ik kom uit Ommen. Ik studeer aan de 
Katholieke Pabo in Zwolle en volgend jaar ga ik afstuderen. Mijn WPO (afstudeer) stage ga 
ik op School B voldoen. Wat betekent dat ik, vanaf volgend schooljaar, op de donderdag 
en vrijdag voor groep 6 zal staan.  
 
Omdat School B een academische opleidingsschool is, zal ik op de woensdag op school 
aanwezig zijn om een onderzoek uit te voeren voor de school. Vanuit het team komt er 
een onderzoeksvraag en dit onderzoek zal ik gaan uitvoeren.  
 
Ik heb er heel veel zin in. Tot volgend schooljaar!  
Groetjes Esther  
Nieuw gezicht op schoolB 

Ik heet Patricia Muis en mag het komende schooljaar juf Gerrie en juf Ingrid helpen in groep 7, als 

onderwijsassistent. 

Vanaf afgelopen januari tot nu, heb ik al een aantal kinderen mogen begeleiden. Zelf heb ik school B als een 

positieve school mogen ervaren en ben dan ook erg blij dat ik het komende jaar met meer uren terug mag komen. 

Zoals ik al zei heet ik Patricia en ben onderwijsassistent, de afgelopen jaren was ik het merendeel in Giethoorn (op 

beide scholen) aan het werk. Daarnaast werk ik als zelfstandige met huiswerkbegeleiding bij kinderen thuis. Ook zit 

ik in het bestuur van vv Steenwijk, waar een aantal kinderen en hun ouders mij ook al van kennen. 

Ik ben moeder van 3 volwassen kinderen en ook al een trotse oma van 3 kleinzoons. Het werken met kinderen is 

mijn grote passie. In het verleden ben ik bijna 25 jaar turntrainer geweest in oa Giethoorn en Vollenhove. Na mijn 

buren-out heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan en zo ben ik het onderwijs in gestapt. 

Volgend schooljaar hoop ik weer een fijne tijd te mogen hebben op jullie school. Mochten er nog vragen voor mij 

zijn, stel deze dan gerust. 

Groetjes Patricia Muis 

De allerlaatste nieuwsbrief voor het schooljaar 2018-2019 komt uit in de laatste schoolweek  


