
NIEUWSBRIEF 
 

 

Uit de directiekamer. 

De laatste periode van dit schooljaar is aangebroken. Een periode waarin we volop bezig zijn met het voorbereiden 

van het nieuwe jaar. De formatie, de indeling van de groepen, bestellingen, de jaarkalender, de studiedagen: alles 

komt nu al weer langs, terwijl we ook nog met dit schooljaar bezig zijn. Een drukke tijd voor ons allemaal. 

De indeling van de groepen voor het volgend jaar is daarbij de grootste en intensiefste klus. De aankomende weken 

gaat de onderbouw werken aan de indeling. Ik houd me wat dit betreft wat op de achtergrond, de leerkrachten 

kennen namelijk de kinderen het beste; ik kijk uiteindelijk naar het totale plaatje en houd het overzicht. In de 

komende weken valt alles op zijn plaats. Uit ervaring weet ik dat het allemaal weer goed komt, ook al zijn er nog wat 

hobbels te nemen, ik heb er vertrouwen in! In de volgende nieuwsbrief hoop ik de formatie rond te hebben. 

Belangrijke data 

Portfoliogesprekken in de week van 20 mei 

27 mei  Communicatiepanel 19.30u 

30-31 mei Hemelvaartsdag + extra vrije dag  

3 juni   Sportdag Steenwijkerland (groep 7 en 8)  

4 juni   Poëzie cultuurmenu door Frans v/d velden groepen 4  

11 en 13 juni  Uitje groepen 3 en 4 naar de ontdekhoek in Windesheim.  

13 juni  Visitatie Early bird (Engels op de basisschool) 

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 

3 t/m 5 juli Schoolkamp groep 8 

10 juli  Meesters- en Juffendag 

11 juli   Groepen 5 en 7 naar het Rijksmuseum 

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

Twee studiedagen na de een tweeweekse meivakantie 

Wat was de vakantie fijn, en wat zitten we weer snel in het ritme. Afgelopen 6 mei hebben we met het team een 

studieochtend Engels gehad. Hoe geven wij Engels op school, wat doen we en wat willen we graag. Met een aantal 

voorbeeldlessen hebben we veel inspiratie opgedaan en zijn we weer een stukje dichterbij gekomen naar wat onze 

wens uiteindelijk is. Aankomende 13 juni zullen wij op schoolB een tweede visitatie krijgen. Een spannende dag!! 

Krijgen wij onze erkenning dat ons Engels onderwijs op een goed niveau zit???? Wat houdt deze visitatie dan precies 

in? 

Ruim 80% van alle landelijk erkende vroeg vreemde talenonderwijs-scholen (vvto)heeft het Kijkwijzer-traject van 

EarlyBird doorlopen. In dit traject worden scholen over een periode van drie tot vier jaar twee keer gevisiteerd om te 

toetsen in hoeverre zij voldoen aan de eisen van ‘de landelijke standaard vvto’. De Kijkwijzer biedt scholen een 

marsroute voor geleidelijke op- en uitbouw van het vvto-programma. Na afronding van de tweede visitatie is de 

school ‘erkende vvto-school’. 

 

 

 

 



Rond 12uur ’s middags genoten van een heerlijke High Tea en hebben daarna de school opgeruimd. Tot slot kon 

iedereen zich richten op zijn of haar eigen klas.  

            

Dinsdag 7 mei hebben we een workshop gehad over ons digitaal dyslexieprogramma Lexima. Hoe gebruik je dit 

programma, wat kun je er allemaal mee en hoe pas je het toe.  

 

’s Middags een presentatie over “Hallo Wereld”. Hallo wereld is mogelijk een nieuwe vorm van ons 

vormingsonderwijs binnen schoolB. Kinderen vanaf groep 5 kiezen jaarlijks om mee te doen aan Humanistisch 

Vormingsonderwijs (HVO) of Protestants Christelijk Godsdienstig 

Vormingsonderwijs (GVO). In de nieuwe vorm zullen kinderen beide vormen 

tegen gaan komen en zal daar Islamitisch Godsdienst Onderwijs (IGVO) aan 

worden toegevoegd. We hebben geluisterd, kritische vragen gesteld en mooie 

dingen gehoord. Een besluit is nog zeker niet genomen. In het aankomende jaar 

gaan we dit verder onderzoeken en zullen wij u als ouders ook bevragen of dit 

een vorm is die bij onze school zou kunnen passen. 

Later deze middag en begin van de avond hebben we genoten van ons jaarlijks 

teamuitje. Al hardlopend zijn er een aantal teamleden richting Vledder gegaan 

om daar vervolgens te gaan bowlen en wat te eten. Al met al een geslaagde 

tweedaagse! 

Extra informatie plaatsingsbeleid 

Op het moment dat u uw kind op school B aanmeldt, dan gaat u akkoord met het gegeven dat uw kind door de 
directie geplaatst wordt in een groep. De directie stelt de groepsindeling vast en deze is definitief. Voorafgaand aan 
het samenstellen van de groepen is het daarom van belang om relevante informatie te delen met school. Bij de 
plaatsing hanteren wij een aantal criteria.  
• De overdracht met voorschoolse opvang (peuterwerk/kinderdagverblijf)  
• Relevante informatie van ouders (via aanmeldingsformulier of aanvullend middels gesprek)  
• Een evenwichtige verdeling over de verschillende groepen. Een aantal voorbeelden: verdeling jongens-meisjes, 
leeftijdsopbouw, verdeling van zorg. De groepsindeling, zoals die gemaakt wordt in groep 1, geldt voor de 
kleuterperiode. In de loop van groep 2 starten wij een zorgvuldig en uitgebreid proces om te komen tot een (nieuwe) 
groepsindeling voor de groepen 3. Wij kennen dan de kinderen goed en weten wie hun vriendjes zijn, wat hun 
talenten en uitdagingen zijn en welke zorg zij nodig hebben. Dit proces wordt nauw begeleid door het 
Managementteam.  
We hopen echt op minimaal 1 aanmelding……… 

Voor het nieuwe schooljaar zoeken we een nieuwe coördinator voor het luizenpluizen.   
De tijdsbesteding valt heel erg mee.  Wat wordt er van je verwacht?  
 
We zoeken iemand, of als je het samen met iemand wil doen is ook een optie, die er voor zorgt qua communicatie 
(bijv via Whatsapp of mail): 
 



- dat de groep (vaste) luizenpluizers iedere eerste woensdag na iedere schoolvakantie weer paraat staan om 
ongeveer een uurtje luizen te pluizen.  

- Zelf zorg je tijdens het pluizen dat de groepen om de beurt geplozen worden, je haalt de kinderen dus uit de 
klas,  je werkt de lijst bij en informeert de leerkracht als er luizen of neten worden aangetroffen.  

 
Wil je meer weten of je aanmelden dan kun je contact opnemen met Yvonne Hiemstra op 06-26516356 (die heeft 
een aantal jaren de coördinatie op zich genomen) of bij Rene Jansen en kunnen we voor het einde van het schooljaar 
samen om tafel om e.a. voor het volgend schooljaar op te starten en over te dragen.  
 
Op woensdag en vrijdag een kwartiertje langer naar school 

Woensdag en vrijdag een kwartiertje langer… Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de woensdag voor alle 
kinderen een kwartiertje langer duren en de vrijdag een kwartiertje langer voor de onderbouw. De groepen 1 t/m 8 
gaan dan op woensdag naar school van 08:15 uur tot 12:15 uur. Op de vrijdag gaat de onderbouw een kwartiertje 
langer. Dus niet tot 12 uur maar tot 12.15uur. Waarom deze kleine aanpassing?                                                                    
We merken dat we het ene jaar soms krap in de uren voor studiedagen zitten, terwijl we andere jaren net wat meer 
uren moeten draaien ter compensatie van ‘kortere’ jaren.  Zoals u van ons gewend bent delen wij alle speciale 
dagen, festiviteiten en scholingsmomenten (die we al weten) aan het begin van het schooljaar. Natuurlijk zullen we 
samen met de kinderen bekijken en ervaren of we de pauze op woensdag om 10:15 uur laten beginnen of dat we 
liever van 10:30 uur tot 10:45 uur pauze houden. Bovenstaande zaken hebben we natuurlijk al besproken met de 
MR. 
 
De nieuwe schooltijden worden dan: 
 
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 

Nieuws van de Buitenschoolse opvang 

In de maand mei houden we ons ook op de BSO bezig met het thema dieren, met als afsluiting een bezoek van een 
dier aan de BSO! 

Ondertussen wordt er volop geknutseld en geschilderd over allerlei dieren. Kinderen kunnen met materiaal buiten 
op zoek naar dieren, waarbij ze gebruik mogen maken van zoekkaarten, loepjes, bakjes etc. Zo wordt er op een 
middag heel wat onderzocht. De mooiste dieren verzorgen we goed in ons kleine onderzoekslab op de BSO en laten 
we na korte tijd weer vrij. Wij verzamelen rietstengels/bamboe en lege blikken voor het bouwen van een 
insectenhotel. Helpt u ons mee! 

U kunt het materiaal ieder middag bij de BSO brengen, alvast bedankt. 

Tutorrekenen 

Dinsdag 14 mei is er weer een start gemaakt met het tutorrekenen in de groepen 4 en 5.  
Bij tutorrekenen worden kinderen in groepjes met hetzelfde (reken)niveau gekoppeld aan een tutor met een hoger 
(reken)niveau; in dit geval leerlingen uit groep 8.  
Het doel is om de rekenvaardigheden te vergroten, maar daarnaast zitten veel meer ontwikkelmogelijkheden in deze 
manier van werken.  
Zo leren de kinderen bijvoorbeeld om samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen, is het effectief en wordt er 
geëvalueerd. Allemaal kernmerken die bij dalton horen. Daarnaast vinden de leerlingen deze manier van werken 
over het algemeen erg leuk en is er dus ook zeker een sociale functie.  
De komende weken gaan de kinderen 2x per week in groepjes werken aan hun rekenvaardigheden d.m.v. 
rekenspellen.  



Het beginniveau is van alle leerlingen uit groep 4 en 5 afgenomen, aan het eind van de periode wordt de groei 
gemeten. Mocht u meer informatie willen en/of vragen hebben, dan kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht. 
 
Score eindcito 2019 

Deze week zijn de leerlingrapporten van de Eindtoets van groep 8 binnen gekomen. Na veel oefenen, extra hulp en 
stilte in de hele school tijdens de toetsdagen, is het resultaat wat we hadden verwacht. We zitten met de 
gemiddelde score op een ruim voldoende. Een mooi resultaat met een groepsgemiddelde van 538,6, complimenten 
voor groep 8!  
 
Peuterstation 

Op peuteropvang ’t Peuterstation leren de peuters op dit moment van alles over de dieren die leven in de 
dierentuin.  We kijken in boeken hoe wilde dieren eruit zien. Luisteren naar verhalen over deze wilde dieren.  
Zingen liedjes over olifanten, giraffen en krokodillen. Knutselen tijgers en apen na. Spelen met de dieren in de 
zandtafel, zo maken wij onze eigen dierentuin en bewegen ons voort als wilde dieren in de ruimte.  
Wij zijn op dinsdagochtend en donderdagochtend  van 8.30-12.00 uur ( extra dagdeel op maandagmorgen) en op 
woensdag-ochtend en vrijdagochtend van 8.30-12.00 uur open voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. 
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen! 
 

Portfolio  

In het schooljaar 2011-2012 zijn wij gestart met het voeren van portfoliogesprekken. Eerst in de bovenbouw en 
daarna ook in de onderbouw. In de bovenbouw schreven de kinderen een brief aan hun ouders en in de onderbouw 
werden de gesprekken gevoerd n.a.v praatkaartjes. Naast de portfoliogesprekken kregen de kinderen ook nog een 
rapport mee. Dit schooljaar hebben we een start gemaakt om ons oude rapport te vervangen door de portfoliomap.  
We zijn volop bezig om deze map mooi vorm te geven. Het is een ontwikkeldocument van de kinderen. Uiteindelijk 
wordt het een map van de kinderen waarin ze hun eigen ontwikkeling  weergeven.  
Jamie Veldhuizen (vader van Joshua en Dani), heeft de lay-out van deze map voor ons ontwikkelt. We zijn hier erg 
blij mee.  
 
Avond4daagse  

Nog iets minder dan 4 weken, dan is het zover! De avondvierdaagse van Steenwijk gaat van start. Maar liefst 231 

kinderen hebben zich opgegeven. Samen met 80 begeleiders zullen we op de laatste avond met ruim 300 mensen de 

straten groen kleuren. Top! Voor Hemelvaart, in week 22, ontvangt u van ons per mail de groepsindeling van uw 

kind, en overige informatie zoals de indeling van begeleiders en starttijden. 

Voor vragen kunt u de avondvierdaagse commissie benaderen: a4dschoolb@gmail.com 

Kinderen schoolB zijn echte filmsterren 

Afgelopen week hebben de kinderen van schoolB een persoonlijke uitnodiging gekregen voor de spetterende 
première van de gloednieuwe ‘Workshop De Ontdekkingsreis’ film: Black and White. Bedacht en gespeeld door de 
kinderen van basisschool School B in samenwerking met professionele filmmakers. Op woensdag 15 mei werd de 
film gedraaid in Vue Steenwijk. De ouders brachten onze de 
filmsterren op een locatie in Steenwijk waarna ze in een 
limousine vervoerd werden naar de bioscoop. 
Eenmaal aangekomen werden de kinderen groots ontvangen 
door hun familie en fans. Over de rode loper liepen de 
filmsterren het publiek tegemoet.  
De film black and white is te zien via onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fj_w0Q71iyI&t=67s 
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Gehandicapten parkeerplaats  

Voor de school hebben we een invalide parkeerplaats. Het komt voor dat deze parkeerplaats gebruikt 
wordt zonder dat mensen hier recht op hebben. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor mensen met 
een blauwe kaart.  
 
Doorlezen in de zomervakantie met de Vakantiebieb 

Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen dankzij de VakantieBieb. Een mooie ontwikkeling en 

bovendien erg belangrijk. Blijven lezen in de vakantie helpt namelijk een terugval van het AVI-niveau voorkomen. 
  

De VakantieBieb-app biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. Bijvoorbeeld Deze mop 

is top van Paul van Loon, Met opa door Europa van Tamara Bos, Level 13, Game Over van Esther van Lieshout en De 

Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden. 

Een lidmaatschap is niet nodig. Voor kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor 

volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief komt uit in de week van 18 juni 2019 


