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De dag van vandaag 
Misschien kent u het wel, de vraag; wat 
brengt de dag vandaag? Die vraag komt 
hier ook regelmatig voorbij in het 
dagelijkse werk. Want het is niet 
vanzelfsprekend dat je groep compleet 
is, niet vanzelfsprekend dat afspraken 
die staan door gaan. Flexibiliteit viert 
samen met het corona-virus 
hoogtijdagen. Corona gaat momenteel 
overal hard rond. Ook op school merken 
we dat. Veel gezinnen hebben met 
corona besmettingen te maken. Dat 
geldt ook voor ons team. Het is, als we 
om ons heen kijken, heel bijzonder dat 
we nog steeds alle groepen op school 
hebben. Ik wil daarvoor een compliment 
geven aan het team, waar een enorme 
inzet en betrokkenheid is om al het 
onderwijs zo goed mogelijk door te laten 
gaan. En natuurlijk ook de waardering 
voor alle flexibiliteit van u als ouder. Mijn 
zoontje van 9 vroeg zich pas vol 
verbazing af hoe het toch kon dat nu 
iedereen naar school mag als er wel 3 
besmettingen in de klas zijn. Hij zei: “Dat 
kan toch niet mam?!” Toen ik het 
uitlegde, realiseerde ik mij hoe normaal 
het voor onze kinderen is geworden dat 
een klas niet naar school kan of mag. Dat 
zouden we ruim 2 jaar geleden toch niet 
bedacht hebben. Op allerlei manieren 
heeft het impact op ons. Laten we 
verbinding en begrip naar elkaar houden 
en uitkijken naar andere tijden! Op naar 
het voorjaar! 

Oproep was-ouders 
Wist u dat iedere week de was van school wordt 
gedaan door een ouder. Het gaat om de 
handdoeken, vaatdoekjes, etc. Wie komt dit 
team versterken? Het wordt met een groepje 
gedaan en u bent ongeveer 1x in de maand aan 
de beurt. Ik hoor het graag als u hier bij wilt 
helpen. 

Verlof 
Binnenkort gaat juf Hanna met 
zwangerschapsverlof. Haar laatste 
werkdag zal woensdag 9 februari zijn. 
Natuurlijk wensen we juf Hanna een heel 
goed verlof toe en kijken we samen uit 
naar de geboorte van hun tweede kindje. 
  
Juf Sanne (Meijer) is sinds de 
kerstvakantie weer terug op school. Wat 
fijn! Juf Sanne zal op maandag, dinsdag 
en woensdag juf Hanna in groep 5 
vervangen. Samen met meester Jesper 
wensen we haar een heel fijn tweede 
helft van het schooljaar! 

Oudergesprekken en toetsen 
Er is in de afgelopen weken hard 
gewerkt aan alle toetsen door de 
kinderen. En de collega’s werken hard 
om de ontwikkeling van uw kind weer 
goed in beeld te brengen in het rapport. 
U heeft zich ondertussen kunnen 
inschrijven voor de oudergesprekken. 
Deze zijn nog online. Ik wens u allemaal 
alvast goede en open gesprekken  
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Formatie 
In deze nieuwsbrief informeerde ik u al 
over de aanstaande wisseling in groep 5. 
Na de kerstvakantie is er ook een 
(tijdelijke) wisseling geweest in groep 
1/2B en groep 3/4. 
Juf Sanne kwam terug van haar verlof en 
werkt 1,5 dag in groep 1/2B. Juf Judith van 
groep 1/2B heeft deze periode de tijd om 
haar studie volledig af te ronden. 
Binnenkort kunnen we haar feliciteren 
met haar PABO diploma. Zij zal in de week 
van 14 februari weer terug komen in de 
groep. En dan verwelkomen we haar als 
“nieuwe” collega. Juf Sanne gaat dan naar 
groep 5.  
In groep 3/4 is juf Aimee vertrokken naar 
Ierland. Daar gaat zij een half jaar 
studeren vanuit de PABO. Wat een mooie 
ervaring zal dat zijn. En gelukkig dat het nu 
door kon gaan in deze corona-tijd. 
Vandaar dat juf Sanne op de maandag de 
extra instructies in groep 4 deed. En juf 
Helga nu ook steeds vaker in groep 4 te 
vinden is. De ouders van groep 3/4 
worden binnenkort geïnformeerd hoe de 
maandag en dinsdag er straks precies uit 
gaat zien. We hebben hierbij in ieder geval 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen 
als uitgangspunt.  
Zo leest u dat we samen puzzelen naar de 
beste formatie. En het is fijn om te merken 
dat de continuïteit in de groepen daarbij 
gewaarborgd kan blijven.   

Inschrijven broertjes/zusjes 
Na de vorige oproep in de Nieuwsbrief 
hebben we al een aantal inschrijvingen 
mogen ontvangen van jongere 
broertjes en zusjes. Als kinderen zo 
ongeveer 3 jaar zijn, dan ontvangen we 
graag de aanmeldingen voor school. 
We vragen dit om goede prognoses te 
maken van ons leerlingaantal. Mede op 
basis van deze prognoses wordt de 
formatie gebaseerd en maken we 
groepen.  

Minder afval 
Vorig schooljaar heeft groep 6/7 u 
gevraagd om bekers mee te geven aan 
uw kind, in plaats van pakjes drinken. 
We willen namelijk erg graag onze 
afvalberg verkleinen. U kunt zich 
voorstellen hoeveel afval er anders is; 
stel dat iedereen bij het 10 uurtje en bij 
de lunch een pakje bij zich heeft; dat is 
ruim 280 pakjes per dag… We kunnen 
dit eigenlijk heel simpel anders doen; 
een beker of bidon in plaats van een 
pakje. Denkt u weer aan deze afspraak? 
Dat zou heel fijn zijn! Gelukkig zien we 
al heel veel bekers! Mochten er wel 
pakjes drinken mee komen, dan nemen 
de kinderen het afval zelf mee naar 
huis.  

Tot slot 
Ik hoop u met deze Nieuwsbrief weer een inkijkje te hebben gegeven in de school. 
Leest u nog verder met het nieuws uit de groepen en het bericht van meester 
Stefan?! U kunt ons ook volgen op facebook, op Instagram en op onze website 
plaatsen we regelmatig nieuwe informatie. 

Hartelijke groet, ook namens het team, Marjon Fluit. 
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Wist u dat… 
• …De collega’s van de onderbouw aanstaande maandag naar basisschool Het 

Startpunt gaan in Den Haag. Dit is ook een IB World School en zo leren we van en 
met elkaar. 

• …Groep 7/8 het huis van de toekomst aan het ontwerpen zijn. Zij maken dit op 

hun eigen chromebook. De lessen worden online geven op het digibord door een 
docent. Deze docent kijkt met alle kinderen mee en geeft hen feedback op hun 
ontwerp. Ook tussen de 3 lessen door kunnen de kinderen verder werken aan hun 
ontwerp. Leerzaam om na te denken hoe het huis van de toekomst er uit zou zien. 
Welke uitvindingen zijn er nodig voor het huis van de toekomst?  

• …dat groep 7/8 op stap is geweest om middelbare scholen te verkennen. Wat fijn 

dat het dit jaar al meer mogelijk is om scholen te bekijken dan vorig jaar.   

• … Groep 3/4 een heerlijke boswandeling heeft gemaakt en de planten en dieren 

hebben bestudeerd. En dat zij over een paar weken dezelfde wandeling nog eens 
maken om te onderzoeken wat er veranderd is in de natuur. 

• …Groep 5 een bezoek heeft gebracht aan Technodiscovery in Ede. Daar zijn zij aan 

de slag gegaan met verschillende technieken. Hoe werkt een auto op waterstof? 
Hoe programmeer ik een lego-auto, zodat een pakketje van A naar B kan worden 
gebracht? Wat een ontdekkingen! 

• …Groep 6 ook naar Technodiscovery is geweest en dat zij, net zoals groep 5, nog 

een keer gaan. En dan weer andere ontdekkingen doen. Bijvoorbeeld hoe je een 
drome kunt laten vliegen. Deze uitstapjes waren heel leerzaam en pasten heel mooi 
in onze unit ‘How the world works’ en de onderzoekslijnen over mobiliteit en 
verschillende uitvindingen die gedaan zijn. 

• …het team, toen de school gesloten was veel werk verzet heeft. Bijvoorbeeld onze 

zolders helemaal hebben opgeruimd. Ook de zolder waar creatieve vakken gegeven 
kunnen worden.  

• …we inmiddels weer de muzieklessen in samenwerking met de OBK zijn opgestart 

in de groepen 5 t/m8. De kinderen hebben een instrument kunnen kiezen en krijgen 
daar les in. We zijn net gestart, maar we hopen natuurlijk dat we u over een poosje 
iets moois kunnen laten horen!  

• …en wist u dat, Sarah uit groep 7/8 De Ericaschool heeft vertegenwoordigd als onze 

voorleeskampioen bij de voorleeswedstrijd bij Cultura. Wat een kanjer! 

• …Op de volgende pagina is er nog een bericht van onze gym collega meester Stefan. 
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HALLO ALLEMAAL!                                                     

Je hebt me vast al wel eens gezien op de school. Ik ben Stefan, de vakleerkracht 

bewegingsonderwijs van Gymonderwijs de Vallei. Ik ben erg blij dat de school kiest 

voor professionele gymlessen. Goed en gevarieerd bewegen is enorm belangrijk. Je 

wordt er niet alleen fitter van, je zit lekkerder in je vel, je kunt je energie kwijt, je 

ontdekt je talenten en het helpt zelfs om beter te worden in taal, rekenen of andere 

vakken op school. Maar het allerbelangrijkste, sporten en bewegen is gewoon 

ontzettend leuk. 

Ik kan uit eigen ervaring spreken. Door van jongs af aan veel en gevarieerd te bewegen 

ontdekte ik dat ik voetbal en zwemmen erg leuk vond en er ook goed in ben. Door heel 

veel uit te proberen en te ontdekken heb ik mijn talent gevonden. Dat is ook waar ik aan 

mee wil helpen in de gymles. Alles laten ervaren en proberen, er een toffe gymles van 

maken. 

Je mag de komende tijd vrijwel maandelijks een berichtje van me verwachten. Elke 

keer komt een ander onderwerp aan bod, ik geef een beweegtip en een opdracht 

waarvan ik hoop dat iedereen natuurlijk meedoet. 

Heb je vragen over de gymles, dan mag je me altijd op school even aanschieten. Ik 

verheug me op een sportief jaar vol beweging. 

Stefan Gerressen 

Tip: 

Wist je dat je voornamelijk bezig bent met de grove motoriek in de gymles, maar dat de 

fijne motoriek net zo belangrijk is. Dit doe je bijvoorbeeld door te tafeltennissen, te 

schrijven met een pen, een bladzijde van een boek om te slaan of door te knutselen. 

 

Opdracht: 
Nu ga jij aan de slag met je fijne motoriek! Knutsel jouw favoriete 
sportattribuut/voorwerp. Zet er ergens je naam, groep en naam van de school op. 
Neem jouw knutselwerk in de week van maandag 21 t/m vrijdag 25 februari mee naar 
de gymles. 
Samen met al mijn collega’s verzamelen we alle knutselwerken op alle scholen waar 
we les geven. Via loting wordt één winnaar getrokken op maandag 28 februari. Die 

wint het sportattribuut dat geknutseld is in het echt. Dus: ga aan de slag en zorg dat je 
je knutselwerk op tijd meeneemt naar de gymles. Wie weet ben jij de winnaar. 

 


