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Nummer 04   31e jaargang   vrij 15 okt. t/m vrij 05 nov. 2021  
 

Za 16-10 t/m  

zo 24-10 

Herfstvakantie 

Woe 27-10 Fietslichtcontrole 

Vrij 29-10 Kijkmoment  

Ma 01-11 MR-vergadering 

Vrij 05-11 Schoolontbijt 

Ma 08-11 t/m  

vrij 12-11 

Week van de voortgangsgesprekken groep 1-7 

Week van voorlopig adviesgesprek groep 8 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

De eerste periode van het schooljaar zit er op. Al met al was het een behoorlijk enerverende periode. 

Waar we aan het begin van het schooljaar nog startten met allerlei coronamaatregelen (weet u ze 

nog?) konden we deze langzaamaan loslaten en zo kwam onze school a.h.w. opnieuw “tot leven”. 

Momenteel zitten we midden in ons EDI-traject en hebben we al meerdere studiemomenten achter de 

rug. 

 

Deze week vernamen we in de media dat het RIVM verwacht dat de griepgolf dit jaar enorm zal 

toeslaan. Dat betekent voor ons dat we op school voorzichtig zullen blijven, maar dat bent u al van ons 

gewend      . We hebben een beperkt aantal invallers binnen stichting OpKop. Als deze zijn ingezet, is 

het bijna niet te vermijden dat een klas naar huis moet worden gestuurd bij ziekte van de leerkracht. 

En dat willen we liever niet! 

 

Hoewel de stelling heel duidelijk is dat er geen groep meer naar huis mag worden gestuurd bij 1 

coronageval in de klas, bekijkt de GGD per specifieke situatie wat er aan de hand is. Op basis van deze 

bevindingen worden besluiten genomen. In het ergste geval kan het er alsnog toe leiden dat een klas 

naar huis moet worden gestuurd als het risico te groot is. Dat laatste keer dat een groep thuis zat, was 

groep 8 vorig schooljaar in de voorjaarsvakantie. Kortom, houden zo! 

 
 

Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie en tot ziens op ma 25 okt.! 

 

Namens het team.  

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

 

 
2 

 

Het EDI-traject 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u meegenomen in de ontwikkeling van ons EDI-traject. In 

vervolg daarop hebben wij ma 11-10 jl. een themavergadering rekenen en taal gehad. Tijdens deze 

vergaderingen hebben wij kwaliteitskaarten rekenen en taal vastgesteld.  

 

Toetsafspraken 

Wanneer een leerling een toets maakt en deze inlevert, bekijkt de leerkracht de toets even snel om te 

controleren of alle opdrachten daadwerkelijk zijn gemaakt. Mocht er iets niet zijn ingevuld, krijgt de 

leerling op dat moment de toets terug met de eis de ontbrekende opdrachten alsnog te maken.  

 

N.b. Het kan natuurlijk gebeuren dat een toets teruggegeven is tijdens het toetsmoment en dat de 

leerkracht er later alsnog achterkomt dat opdrachten niet zijn gemaakt. Ook dan krijgt de leerling de 

toets terug.  

 

We registreren en analyseren alleen volledig ingevulde toetsen. 

 

Deze afspraak geldt m.i.v. deze week.  

 

Toetsanalyses 

De leerkracht analyseert van elke leerling de gemaakte toets: 

-de leerkracht reflecteert met de leerling op de opdrachten die 

goed en fout zijn gegaan.  

-als de opdrachten goed zijn, gaan we ervan dat het wordt 

beheerst. Van de gemaakte fouten willen leren:  

* wat voor soort fouten zijn er gemaakt ? 

* a.d.h.v. deze analyses verbetert de leerkracht zijn/haar instructie of biedt de instructie 

opnieuw aan 

-we onderscheiden 3 soorten fouten: 

 1. leerdoelfout > de leerling heeft het doel van de les niet begrepen. 

2. beheersingsfout > de leerling schrijft bijv. feits terwijl het fiets moet zijn. De 

spellingcategorie ei-ie wordt in dit voorbeeld niet beheerst. 

3. andersoortige fout > dit zijn de fouten die we niet in cat. 1 of 2 kunnen onderbrengen. 

-bij een te negatief resultaat op de toets wordt u geïnformeerd door de leerkrachten. Dat kan via 

Social Schools, een telefoontje of bij voorkeur via een persoonlijk gesprek. De leerkracht bespreekt 

met u de analyse en spreekt met u af hoe het vervolg er verder uitziet en hetgeen u eventueel ook 

thuis aan hulp kunt bieden voor uw kind(eren). 

 

Klassenbezoeken EDI 

Op di 26-10, do 28-10 en di 02-11 vinden klassenbezoeken plaats door meester Leendert en Peter 

Harkink (begeleider IJsselgroep) i.h.k.v. ons EDI-ontwikkelingstraject. 
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Protocol Code Rood 

Leest u nog eens door op onze site wat er vermeld staat bij protocol Code Rood? De weersomstandig-

heden zijn behoorlijk veranderlijk momenteel. 

 

Studie2daagse 

Denkt u er aan dat wij op do 25-11 / vrij 26-11 een studie2daagse hebben? De kinderen zijn dan vrij 

van school. 

 

Bereikbaarheid school in de herfstvakantie 

Wij zijn beperkt bereikbaar in de herfstvakantie. U kunt weliswaar mailen en de mail wordt soms 

tussendoor gelezen, maar de mail wordt pas na de herfstvakantie pas beantwoord. 

 

Bijeenkomsten NVA Steenwijkerland 

Vanaf september heeft de NVA Steenwijkerland er een extra inloopspreekuur bij. 

Naast het spreekuur op de 1ste vrijdagochtend van de maand van 9.30 tot 12.00 uur, is 

er op de 2de maandag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur ook een inloopspreekuur. 

 

Voor beide spreekuren kan zonder inloop gebruik gemaakt worden. 

  

Donderdag 14 oktober is er de themabijeenkomst: jongvolwassen vrouw met autisme. 

Zie hiervoor de bijlage. 

  

Zaterdag 23 oktober wordt er (weer) een Autisme Belevings Wandeling georganiseerd in stadspark 

Rams Woerthe in Steenwijk. Hiervoor is nog plaats voor 3 personen. 

  

Voor informatie over de themabijeenkomst en de ABW, zie de bijgeleverde flyers.  

 
In de flyer is per abuis een verkeerd e-mailadres geplaatst. Het juiste adres moet zijn 

nva.steenwijkerland@gmail.com 

 

Aanvragen verlof 

Regelmatig ontvangen wij aanvragen voor bijzonder verlof. Officieel geldt er een indieningstermijn van 

6 weken voor aanvang van het verlof. Wilt u hiermee rekening houden s.v.p.? 

 

Studiemiddag  

Woe 13-10 jl. hebben de teams van de Aremberg en OBS De 

Voorpoort (onze clusterschool) een gezamenlijke studiemiddag gehad 

over onderwijskwaliteit. We hebben gekeken naar de kwaliteitseisen 

van de onderwijsinspectie; kwaliteitseisen van stichting OpKop en 

onze eigen kwaliteitseisen (bijv. dat we elke 2 jaar opnieuw worden 

erkend door de Nederlandse Daltonvereniging). Een leerzame 

middag! 

mailto:nva.steenwijkerland@gmail.com
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Uitnodiging werksessie preventiebeleid 

De gemeente Zwartewaterland vindt het belangrijk om samen met de netwerkpartners en collega’s na 

te denken over het preventiebeleid voor de komende jaren. U als inwoner van de geemente hoort hier 

ook bij. 

  

De gemeente nodigt u daarom uit voor één van de werksessies op 9 november 2021. 

  

 Zie de bijlage voor meer informatie. 

 
Brandweer Genemuiden sluit Kinderboekenweek af 

Brandweer Genemuiden komt de Kinderboekenweek bij Bibliotheek Genemuiden afsluiten. 

Geïnteresseerden zijn tussen 11.00u en 12.00u welkom . 

 

Fietsenkeuring 

Op woensdag 27 oktober mogen alle leerlingen met de fiets naar school komen. De fietsen zullen deze 

ochtend worden gekeurd door vrijwilligers van VVN in samenwerking met Maandag's Rijwielhandel. 

Wilt u zelf van tevoren ook nog naar de fiets van uw kind kijken en eventuele gebreken repareren? We 

willen immers allemaal dat de kinderen veilig op school komen. 

 
Verkeerscampagne Mono weer van start 

Een beetje in het verlengde van fietsenkeuring, gaat na de herfstvakantie voor groep 7 en 8 de Mono 

campagne weer van start. Met deze campagne worden jongeren gestimuleerd we de jongeren om 

zonder afleiding van hun mobiel deel te nemen in het verkeer. 

 
Zie de bijlage voor meer informatie. 

 
Op zoek naar nieuwe Ouderraadsleden 

  
Wij zijn op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen als lid van de ouderraad. De taken van de 

ouderraad bestaan uit helpen uitvoeren en/of ondersteunen van de verschillende activiteiten die op 

school plaatsvinden.  

 

Dinsdag 26 oktober is er ’s avonds een ouderraadsvergadering op school. Als u interesse heeft, zou u 

vrijblijvend deze vergadering kunnen bijwonen. De vergadering begint om 19.30 uur. U bent van harte 

welkom. 


