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 Informatieavond 

Maandag 7 september hebben we de informatieavond 

houden. Martie de Pater, onze rekenexpert, heeft verteld 

over hoe het rekenonderwijs er vandaag de dag uitziet. We 

hopen dat u als ouders meer inzicht heeft gekregen in hoe wij 

aan de slag gaan met rekenen. Natuurlijk houden we u op de 

hoogte wanneer er bijzonderheden zijn. 

Na het algemene deel was er gelegenheid om in de klassen te 

kijken en ook daar werd een stuk van de rekenles uitgelegd. 

Mocht u nog vragen hebben, kom gerust binnen bij de 

leerkracht van uw kind(eren)!  

 

 Nieuwsbrief van de Vreedzame School 

Inmiddels zijn alle groepen 

gestart met blok 2 ‘We lossen 

conflicten zelf op’. In de bijlage bij 

deze nieuwsbrief kunt u lezen wat 

de inhoud is van de lessen en wat 

u thuis kunt doen om 

onderwerpen bespreekbaar te 

maken. Aan het eind van het blok 

krijgen de leerlingen van groep 1 

en 2 een kletskaart mee naar huis.  

Kindgesprekken 

Vanaf aankomende week worden er weer kindgesprekken 

gevoerd. De leerlingen komen bij de leerkracht om te praten 

over hoe het gaat, wat ze nog lastig vinden of waar ze juist 

meer uitdaging voor willen krijgen. Vervolgens gaan we met 

deze punten aan de slag. Deze gesprekken worden in maart 

en juni ook gevoerd. Op die manier volgen we de leerlingen 

in hun ontwikkeling. 

In oktober en januari zullen onze leerkrachten van groep 1, 2 

en 3 hier een cursus voor gaan volgen. In de 

onderbouwgroepen vragen de gesprekken een andere 

aanpak dan in de bovenbouwgroepen. Hier gaan we meer 

over leren. 

 

 Koffieochtend 

Maandag 28 september wordt de eerste koffieochtend van 

dit schooljaar georganiseerd. Vanaf 8.30 uur staat de koffie 

klaar in de hal van de school. Het doel van deze koffieochtend 

is om elkaar te ontmoeten. U bent van harte welkom! 

 

 

  Dierendag 

Op vrijdag 2 oktober besteden we aandacht aan dierendag. 

Wat er deze dag gebeurt, heeft u kunnen lezen in de brief die 

de kinderen inmiddels hebben meegekregen. Heeft u nog 

opgavebriefjes voor een dier, dan graag inleveren op school 

bij de leerkracht van uw kind. 

 

  

In- en uitgangen van de school 
Graag willen we u attenderen op het gebruik van de in- en 

uitgangen van de school. De groepen 1 en 2 maken gebruik 

van de kleuteringang. Deze deur gaat om 8.20 uur open. Voor 

die tijd kunt u op het kleuterplein wachten. De andere 

leerlingen van de school gaan de school binnen via de 

hoofdingang.  

De achterdeur naar de fietsenkelder wordt alleen gebruikt 

voor leerlingen die naar buiten gaan om de fiets op te halen. 

Deze deur wordt niet als ingang gebruikt. 

Op de fiets of lopend? 

We merken dat steeds meer kinderen op de fiets naar school 

komen. Wanneer u dicht bij de school woont, willen we 

vragen om lopend naar school te komen. Dit i.v.m. de 

beperkte fietsenstalling rond de school. Heeft uw kind gym 

en moet het op de fiets daar naartoe? Dan is het natuurlijk 

geen probleem om op de fiets te komen! 
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Gym groep 8 

Na overleg met de gemeente en de SAWE hebben we kunnen 

afspreken dat groep 8 iedere dinsdag naar de gym gaat in 

sporthal ’n Dikken. Dit zal zijn van 11.15 tot 12.00 uur. Het 

gaat daarbij om een halve zaal. De kinderen mogen 

zelfstandig vanaf de sporthal naar huis fietsen. Afgelopen 

week is dit gelukkig al ingegaan. We zijn heel blij dat we tot 

een oplossing zijn gekomen. 

 

Meester John 

Vorige week donderdag is meester John geopereerd in 

Enschede. De operatie duurde ongeveer 11 uur en het is 

gelukkig goed gegaan. De artsen zijn tevreden, al is het 

natuurlijk wachten op de uitslag van het laboratorium. Daar 

wordt gekeken of de snijranden ook geen kwaadaardige 

cellen bevatten. Vanaf vorige week kon meester rustig aan 

gaan herstellen.  

 

De afgelopen dagen heeft hij het erg moeilijk gehad, omdat 

hij zeer benauwd was van de sondevoeding.  

Het zuurstofgehalte in zijn bloed was niet hoog genoeg, 

waardoor hij extra zuurstof moest krijgen. Daarnaast hield hij 

veel vocht vast. Gelukkig heeft hij nu sondevoeding gekregen 

waar hij minder last van heeft. Hij kan ook al een klein beetje 

praten en daar is hij heel blij mee. We blijven voor hem 

bidden dat het vanaf nu een spoedig herstel mag zijn. Mocht 

u hem een kaartje willen sturen, dit is zijn adres: 

John de Jong 

Medisch Spectrum Twente 

Afdeling A3, kamer 13 

Postbus 50000  

7500 KA Enschede 

  

 

 

Gezocht voor groep 1 

Groep 1 is bezig om een ontdekhoek te maken en daarvoor 

zijn we op zoek naar oude elektrische apparaten. Heeft u nog 

een oud apparaat staan, dan mag u deze inleveren bij de 

leerkracht van groep 1. Alvast bedankt!  

 

 

Belangrijke data  

 

21 sept.:  Weekopening 

24 sept.:  MR-vergadering 

28 sept.:  Koffieochtend van 8.30 – 9.00 uur 

2 okt.:  Dierendag op de Sjaloomschool 

5 okt.:  Informatieavond voor ouders groep 8 

7 okt.:  Handbaltoernooi groep 8 

8 okt.:  Gebedsgroep om 13.30 uur 

 


