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Waar zijn we op school mee bezig. 

In de kerstvakantie zijn wij bezig geweest met de inrichting van de lokalen. We hebben nu 
een instructielokaal (collegezaal) waar de kinderen instructie krijgen van de doelen waar 
ze aan gaan werken. De andere ruimtes van de school zijn zo ingericht dat kinderen daar 
kunnen werken. De één vindt het fijn om op een rustig plekje te zitten en weer andere 
kinderen vinden het prettig om anderen om zich heen te hebben. De kinderen kunnen nu 
zelf kiezen waar ze willen werken. 
’s Morgens krijgen de kinderen een uitleg welke instructielessen er zijn en waar ze die dag 
aan moeten werken. Daarna gaan ze naar het planbord en geven ze aan bij welke 
instructie ze aansluiten. Dit doen ze door een magneetkaartje met hun foto erop, bij de 
instructie te hangen. Kinderen zijn vrij om te plannen wanneer ze wat gaan maken. Het is 
wel een voorwaarde dat hun werk af moet zijn.  
 

 
Zijn ze klaar met alles dan kunnen ze met extra werk bezig gaan. 
Het zijn veranderingen waar de kinderen en ook wij erg enthousiast over zijn. We willen 
jullie dit graag laten zien tijdens de informatieavond op 27 februari. 
 

Leerlingenraad: 
 
Wij als team vinden het belangrijk dat de kinderen ook meepraten over de dingen die op 
school gebeuren. Daarom hebben we sinds kort een leerlingenraad op school. De 
leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school. De leerlingenraad bestaat uit 
leerlingen van de groepen 5,6,7 en 8. 
Leerlingenbetrokkenheid is erg belangrijk. Als leerlingen betrokken worden bij het reilen en 
zeilen op school voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor.  
Ook leren ze dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen 
belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen, het 
algemeen belang. 
Zij voelen meer het schoolgevoel en de mogelijkheid daadwerkelijk invloed te kunnen 
uitoefenen op zaken die hen dagelijks aangaan. 
Wie zitten er in de leerlingenraad: 
Jelte Keuken, Casper Deserno, Stef Luttikhedde en Maudy-Marèll ter Braak 

Studiedag 

Op woensdag 5 februari zijn de kinderen vrij i.v.m. de studiedag van de leerkrachten. 

 

 

Nieuwsflits januari 
 

Met je eigen 
route op de 
juiste plek 

 

 

22 januari 

Voorleesontbijt bij de bib 
in Delden voor de 
groepen 1/2/3 

23 januari 

Workshop groep 6/7/8 
Rijksmuseum Twente 

30 -31 januari 

Kinderen vrij. Staking 
onderwijs 

5 februari 

Studiedag leerkrachten. 

Kinderen vrij 

6 februari 

Rapporten mee 

10 en 11 februari 

Rapportgesprekken 

14 februari 

Carnaval op school 

17 t/m 21 februari 

Voorjaarsvakantie 

27 februari 

Informatieavond 
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Informatieavond  

Op de informatieavond in juni 2019 hebben wij toegezegd om jullie te informeren over de 
ontwikkelingen bij ons op school. Donderdag 27 februari willen we graag laten zien waar 
we mee bezig zijn en welke stappen we gemaakt hebben. Vanaf 19.45 u. is iedereen van 
harte welkom en om 20.00 u. staan wij klaar om jullie te informeren en met elkaar van 
gedachten te wisselen. 
 

 

 

  

 

Jarigen  
 

Januari 

Februari 
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