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Beste ouders en verzorgers, 

Wat fijn dat we elkaar gezien hebben tijdens de rapportgesprekken. Alle kinderen hebben weer 

heel hard gewerkt. Iedereen is aan het leren: in grote of in kleine stapjes, wat past bij hun ont-

wikkeling. 

De kinderen van de midden- en de bovenbouwgroepen hebben tijdens het rapportgesprek 

gesproken over hun leerpunten. Deze leerpunten kiezen zij zelf.  Op onze school vinden we het 

belangrijk dat de kinderen zelf weten wat ze willen gaan leren. We hopen dat u als ouder, ook 

geniet om uw kind hierover te horen vertellen. 

 

We hebben baby nieuws! Rond mei 2018 zal meneer Jos papa gaan worden en in juni verwacht 

juf Linda een nieuw klein wondertje, wat fijn! 

 

Sinterklaas staat bijna voor de deur. Op de locaties bereiden we het feest voor. Op de  

dinsdagen worden de clustermiddagen georganiseerd waarbij alle kinderen ingedeeld zijn in 

activiteiten. We bakken pepernoten, lossen vraagstukken op, knutselen en zingen en dansen.  

Op allebei de locaties stond er vorige week een koffie uurtje gepland. Ouders gingen samen 

met een medewerker van Lumens groep, in gesprek rond het thema Sinterklaas. Het komende 

jaar zal dit koffie uurtje nog vaker worden gehouden.  Heeft u nog een onderwerp waar u graag 

met andere ouders over in gesprek wil? We horen het graag. 

 

Op locatie Kanunnikensven zijn we gestart met een oudergroep verkeersveiligheid. We denken 

na over hoe de verkeersveiligheid beter kan en wat hiervoor nodig is. Er zijn door de ouders al 

afspraken gemaakt met betrokkenen en we weten al wat we graag aan verkeersveiligheid ver-

anderd willen zien. In januari gaan we ermee verder, we houden u op de hoogte. 

 

En dan staat na sinterklaas het kerstfeest en een nieuwjaar voor de deur. 

We wensen iedereen hele fijne dagen,  een mooi kerstfeest en een sprankelend nieuw 2018 

met veel geluk en in goede gezondheid!   

 

Hartelijke groet, 

 

Denise 

 

 

5 december sinterklaas-

viering  

6 december studiedag, 

kinderen vrij 

14 december adviesge-

sprekken 

KAN 

18 december MR 
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8 januari weer naar 

school 

10 t/m 26 

januari 
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24 januari nationale 

voorleesdag 
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 Logopedie op de reis van Brandaan 

Zoals iedereen inmiddels weet, hebben we de logopedie op onze school na de zomervakantie anders ingericht. Jolijn van 

de Pauw is met haar logopediepraktijk in onze school gekomen en Johan Siebers, logopedist van de school, is zich meer 

gaan richten op de groepen. Hieronder vertellen beide logopedisten over hun ervaringen tot nu toe. 

Beste ouders, graag wil ik jullie vertellen hoe het gaat met de schoollogopedie die een andere vorm gekregen heeft.  

Ik geef op dinsdagochtend en woensdagochtend groepslessen in de klas en ook werk ik met groepjes kinderen buiten de klas.  

Bij de JKK en JK1 geef ik groepslessen die een beroep doen op het taal-denken van de kinderen. In deze lessen worden ze geprikkeld 

om taal te leren vanuit verschillende invalshoeken. De kinderen zijn heel enthousiast en de leerkrachten gaan deze werkwijze steeds 

meer toepassen in de les.  

In de kleine groepen werk ik met de kinderen aan het goed horen en schrijven van klanken in woorden  (spelling) en hiervoor gebruik 

de methode van Taal in Blokjes. De kinderen leren de plaats van de klanken in een woord door middel van kleurcodes. Deze methode 

gaat ook steeds meer in de klas toegepast worden ter ondersteuning.   

In de plusklas geef ik ondersteuning bij het invullen van de les begrijpend luisteren en in de komende periode ga ik in de midden- en 

bovenbouwgroepen aan de slag met begrijpend lezen.  

Zoals jullie zien wordt schoollogopedie heel breed ingezet en dat is heel positief! 

Veel groeten,  

Johan Siebers, logopedist op school 

 

Beste ouders, in september startte voor mij een nieuw avontuur. Ik startte een nevenvestiging van mijn logopediepraktijk op de reis 

van Brandaan.  

In overleg met de schoollogopedist Johan werden de kinderen aangemeld. De afgelopen periode heb ik wel 35 kinderen leren kennen 

en opnieuw getoetst.  Niet  iedereen was meteen aan de beurt. Dat was soms even lastig voor ouders of kinderen.  

Maar inmiddels is het rooster klaar en zijn we hard aan de slag. Wat leren we veel! 

Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag. Ik heb nu de meeste ouders ontmoet en samen met hen bekeken en besproken waar we 

de komende periode aan zullen gaan werken. De kinderen zijn enthousiast en ook de samenwerking met de 

leerkrachten is fijn. Zo kunnen we samen de kinderen bij mij,  in de klas en thuis stimuleren. 

Wat een gezellige school en wat is er veel positieve aandacht voor de kinderen! 

 

Groetjes van Jolijn van de Pauw 
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Leuke denkvragen in de Sinterklaastijd. 

 

 

 

Op donderdag werk ik (juf Lianne) met kinderen uit verschillende groepen op locatie Kanunnikensven.  

De ene week doen we een echte Sova activiteiten, de andere week werken we aan het  

creatief en kritisch denken. Dat is denken in mogelijkheden maar ook in onmogelijkheden, het is denken zonder 

oordeel, alles is goed en gebruik elkaars ideeën. Ik wil met jullie wat leuke antwoorden delen op deze vragen. 

Wat is typisch voor het Sinterklaasfeest en wat voor het Kerstfeest en hoe zou de dag eruitzien als je dit tegelijk 

zou vieren? 

Een kerstboom met pepernoten, een paard met een gewei, Piet op de arrenslee, een zuurstok in je schoen en elfjes 

met pietenpakjes 

Hoe kun je een cadeautje uitpakken zonder je handen te gebruiken? 

Met je voeten, je ellebogen of je mond. Je kunt een Robot gebruiken, of je hond of vogel. Je kunt aan iemand an-

ders vragen of die het voor je openen wil.  

Verzin vragen waarop het antwoord “een pepernoot” is? 

Wat is klein en rond en eet je met Sinterklaastijd? 

Waarmee moest Piet betalen bij het stoplicht? 

Wat zat er in z’n achterband? 

Kinderen leren zo “out of the box “ denken, dit is een belangrijke vaardigheid van de 21 -eeuwse vaardigheden. 

Groetjes van Juf Lianne  
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Opfrissen na de gymles 

Alle kinderen van onze school krijgen per week 2 x gymles. De jonge kinderen kleuters hebben iedere dag een          

beweegmoment. Na de gymles vinden we het belangrijk dat de kinderen zich leren opfrissen.  

Na een evaluatie hebben we met het gehele team besloten dat we na de gymlessen niet meer gaan douchen. Dit kon 

al niet op locatie Kronehoefstraat, maar nog wel op locatie Kanunnikensven. 

Door niet meer te douchen, blijft er meer tijd over om te gymmen. In sommige groepen duurde het douchen echt heel 

lang, waardoor er minder tijd overbleef voor de gymles. En de gymles vinden we zo belangrijk! 

Naast een handdoek kun je een extra washandje meenemen om je op te frissen. Kinderen uit de bovenbouw mogen 

een deodorant stick / roller meenemen. 

 

Subsidie Wetenschap en Technologie 

 

Hoera! We hebben vorige week gehoord dat we subsidie gaan ontvangen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en  Wetenschap. De aanvraag is gedaan op initiatief van de talentgroep onder de titel: “Onze W & T trein maakt vaart, 

rijden jullie mee?” 

Dit goede nieuws betekent dat we onze schoolontwikkeling Wetenschap en Technologie, verder kunnen uitbouwen 

met extra financiële middelen.  Juf Lianne is coördinator W & T op onze school. Zij krijgt nu één dag per week ruimte 

om de lessen wetenschap en technologie uit te kunnen werken, lessen wetenschap en technologie te kunnen geven en 

materialen die we nodig hebben te maken en te bestellen.  We hebben voor beide locaties o.a. al BEE BOTS besteld, 

waarmee de kinderen kunnen leren programmeren.  Want heel veel kinderen op onze school laten zien dat zij grote 

talenten hebben voor wetenschap en technologie! 
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