
 

 NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS ! 

 
Oktober 2017 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

In de vorige nieuwsbrief heb ik gesproken over de contact op maat gesprekken die met u 

gevoerd zijn. Mooi is om terug te horen dat zo’n 90 % van de ouders op school zijn 

geweest om te praten over hun kind en wat zij belangrijk vinden in de begeleiding en de 

communicatie naar elkaar. Met de overige ouders is natuurlijk wel contact geweest om dit 

door te spreken. De contact op maat gesprekken voldoen zeker in een behoefte zien we. 

 
Op maandag 13 november is er om half 8 een ouderavond georganiseerd door de 

ouderraad en de medezeggenschapsraad. We starten om 19.30 en rond 21.00 uur zal het 

afgerond zijn. Het thema is: “waar kan ik terecht voor…..”. Als ouders heb je vaak zoveel 

vragen over allerhande zaken, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Dan kan 

het fijn zijn als er iemand met je meekijkt of meedenkt. En dat hoeft niet altijd heel zwaar 

te zijn, maar kan wel zwaar worden als je je alleen voelt staan. De ouderraad heeft aan 

alle ouders een uitnodiging gestuurd. Mocht u deze over het hoofd hebben gezien dan kunt 

u zich altijd nog opgeven via het schriftje van uw kind. 

      
En toen was er op 2 oktober ook nog een ouderavond over de arbeidstoeleiding en 

praktijkvakken op de Zevenster. Dit was speciaal voor de ouders (en leerlingen) van de 

onderbouw van het vso. We kregen van ouders de signalen dat door de overstap naar het 

vso er ook andere vakken gegeven worden. Dat geeft vragen. Daarbij vragen als “waar 

gaan onze leerlingen straks naar toe als ze volwassen zijn”, “welke mogelijkheden zijn er 

voor hun” , “hoe werkt school hierin samen met ouders en leerlingen”.  

Het was een goede avond, waar veel vragen werden gesteld en beantwoord. Ook konden 

ouders kijken wat er bij de verschillende praktijkvakken werd gedaan en hoe er gewerkt 

wordt richting de uitstroom. Zeker iets om jaarlijks te organiseren. 
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Onlangs heeft Linda, onze juf in de blauwe groep aangegeven dat zij stopt met werken in 

het onderwijs. Zij heeft zelf dit korte berichtje geschreven voor de nieuwsbrief: 

 

Dag lieve leerlingen, ouders en verzorgers, 

 

Onlangs heb ik besloten, om te stoppen in het onderwijs. 

Vanaf 1991 ben ik juf. Het beroep is in de loop der jaren veranderd,  

en ik ben erover na gaan denken, of ik in de vernieuwingen mee wil  

gaan tot mijn 67e. 

Voor mijn gezondheid en welbevinden zal dit niet slim zijn.  

De kinderen, collega’s en gesprekken met ouders… ik ga ze allemaal missen.  

Over een tijd zal ik op zoek gaan naar een baan, die me weer veel 

voldoening geeft.  

Dank jullie wel voor alle mooie momenten.  

Ik vond het fijn om een steentje bij te dragen in de ontwikkeling van 

kinderen.  

 

Linda  

 

Natuurlijk gaan we nog afscheid nemen van Linda na de herfstvakantie. Op een manier 

zoals zij dat zelf het liefste wil. Niet te groot en met de kinderen en collega’s. Tot aan de 

kerstvakantie zal Nicole op donderdag en vrijdag in de blauwe groep staan samen met 

Jose. In december gaan we dan verder kijken voor de tweede helft van het schooljaar. Met 

elkaar komen we daar vast weer uit. 

     
 

De onderstaande  tip kreeg ik van Sascha, een ouder uit de MR. Heeft u belangstelling 

voor de lezing dan is dit echt een aanrader. Op dit moment doet Tiny Klifman de scholing 

op “Geef me de vijf” om de werkwijze meer te implementeren op school voor kinderen met 

autisme. 

 

Lezing Colette de Bruin. 

Voor leerkrachten en ouders over kinderen met autisme; begrijpen van hun denken. 

 

https://www.geefmede5.nl/lezingen/onderwijs 

Dronten 10 januari 2018  

Tijd:   10 januari 2018;  19.00 tot 21.30 uur 

Plaats:  Dronten; De Meerpaal 

Kosten: € 15,00 
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En dan hebben we een geweldige kinderboekenweek gehad. Het thema “griezelen” spreekt 

iedereen aan. We hebben voorgelezen in verschillende groepen door leerlingen, zelf 

gelezen, griezelspelletjes gedaan en er was een heuse griezelwedstrijd: leerlingen in het vso 

hebben zelf een griezelverhaal geschreven of een griezeltekening gemaakt. En daar hoort 

natuurlijk ook een prijswinnaar bij. Uit alle stemmen is gekozen: 

Ishan als griezelschriiverkampioen 

Julius als griezeltekenkampioen.  

We hebben de kinderboekenweek afgesloten met het griezellied en griezeldans. 

 
Afgelopen vrijdag was weer de eerste leerlingenraad van dit schooljaar. Verschillende 

nieuwe gezichten en soms een oude bekende. Op de onderstaande foto ziet u hoe we 

eerste keer met elkaar hebben “vergaderd”. 

     
 

En dan is het al weer herfstvakantie en zit het eerste blok van het schooljaar er al weer op. 

De tijd vliegt zo voorbij. 

 

 

 

 

Ik wens u, namens het hele team, een hele fijne herfstvakantie 

 
 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Gerry van Vliet 
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