
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 dec.: Staking, 
school gesloten 

 

21 dec.: Kerstviering 
op school.  

 

23 dec: start kerstva-
kantie.  

Pensionering Mariet 
Wilthagen 
Formeel in dienst sinds 1 
augustus 1996, maar al 
sinds 1993 werkzaam als 
invalkracht, heeft juf Mariet 
Wilthagen heel wat jaren op 
onze school gewerkt! Daar-
bij heeft ze gewerkt in alle 
klassen, van de kleuters in 
het SO naar de pubers in de 
VSO stagegroep. Dit deed 
Mariet altijd met veel ple-
zier. De leerlingen hebben 
in de afgelopen jaren alle-
maal hun eigen herinnering 
aan juf Mariet opgedaan. Zo 
was er een leerling die haar 
regelmatig "D'olle Grieze' 
noemde, ondeugend kijkend 
naar de grijze haren. En 
stond zij bijna alle jaren en 
alle avonden langs de kant 
als er avondvierdaagse was. 

Een zeer ge-
waardeerde 
collega met 
een 
groot hart 
voor onze 
doelgroep.   
 
Toen zij op 
28 februari 
j.l. 65 jaar 
werd, kwam 

dat pensioen toch ineens 
snel dichtbij. De term 
'achter de geraniums zit-
ten' werd al eens geksche-
rend genoemd, maar ze gaf 
aan een hekel aan gerani-
ums te hebben!  
Mariet had helaas de pech 
dat zij bij een val thuis let-
sel opliep dat lange revali-
datie vroeg. Ze was hier-
door al een tijdje niet meer 
op school, maar 
de leerlingen bleven naar 
haar vragen, want Mariet 
is een duidelijk karakter 
binnen de school. Gelukkig 
gaat het inmiddels weer 
een stuk beter en hebben 
we in kleine kring gevierd 
dat zij vanaf 28 november 
nu echt een 'pensionado' is. 
Ze heeft al aangegeven nog 
een keertje op school te 
willen komen en dat lijkt 
ons erg gezellig.  
 
We willen Mariet enorm be-
danken voor haar jarenlan-
ge inzet en betrokken-
heid bij onze leerlingen. 
Haar ludieke karakter wordt 
hier gemist.  
 
Mariet en Jan, van harte 
gefeliciteerd en alle goeds 

voor de toekomst!    
 

Sinterklaasviering. 
Het was weer een feest! 
Ondanks de spanning 
heeft iedereen genoten 
van de lieve Sint en zijn 
Pieten. Voor iedere leer-
ling was er een fijn woord, 
want Sinterklaas was 
meer dan tevreden dat 
iedereen zo lief was ge-
weest. 

 
Er was ook een speciale 
Piet: Tim, die na het 
schoolverlaten naar de 
Pietenschool is geweest en 
voor het eerst echt aan 
het werk mocht voor Sin-
terklaas! Super gedaan, 
Tim! 

 

Agen da 



het kalenderjaar in de ei-
gen groep afsluiten.  
 

NB. Op vrijdag 22 decem-
ber begint ‘s middags de 
kerstvakantie. Er zijn deze 
dag geen gewijzigde lestij-
den: de SO leerlingen zijn 
gewoon om 12.45 uur vrij 
en de VSO leerlingen ge-
woon om 14.45 uur.  
 

Een rendier in de klas 
Vanuit de PBS gedachte 
hebben alle SO groepen 
deze periode een rendier 
in de klas. Aan het gewei 
van het rendier hangen 
allemaal kerstballen. Op 
die kerstballen staan de 
namen van alle kinderen. 
Elke dag haalt juf een 
kerstbal van het gewei af. 
De naam die daarop staat 
is van... het kind van de 
dag! Het kind van de dag 
krijgt van iedereen een 
compliment. Ook mag het 
kind van de dag allemaal 
speciale klusjes doen en 
vooraan lopen in de rij. 
Dat is leuk! De ketting 
met de kerstbal mag mee 
naar huis. 
 

Wijzigingen in de agen-
da.  

De TT vrijdag is ver-
plaatst. Alle ou-
ders/verzorgers zijn hier-
over geïnformeerd. Dit 
heeft gevolgen voor een 
aantal agenda-items uit de 
jaarkalender:  

TT vrij: was 22-06 en 
wordt nu 29–06 

VSO Gala: was 29-06 en 
wordt nu 22-06 

 

Ouderportaal App 
Het is nu ook mogelijk om 
de berichten en foto’s uit 
het ouderportaal te lezen 

Surprises. 
De leerlingen van het VSO 
vierden het Sinterklaas-
feest in de eigen klas met 
surprises en gedichten. ‘s 
Ochtends stonden alle sur-
prises al klaar in de klas 
en wat waren ze mooi!  

Bedankt!  
Wij willen de ouderraad en 
de ouders/verzorgers har-
telijk bedanken voor de  
ondersteuning bij de Sin-
terklaasviering! We zijn 
blij dat we daarbij jullie 
hulp hebben.  

 

Foto’s.  
Tijdens de Sinterklaasvie-
ring zijn diverse foto’s ge-
maakt. Deze foto’s zijn op 
het Ouderportaal geplaatst 
in de eigen groep.  
 

Kerstviering. 
De kerstviering vindt 
plaats op donderdag 21 
december. Het is niet no-
dig om deze dag 
brood/drinken mee te ge-
ven.  
Het SO en het VSO heb-
ben deze dag een gezellig 
programma in de eigen 
groep. Het VSO gaat tus-
sen de middag genieten 
van een lekker buffet in de 
theaterzaal. Het SO gaat 
deze middag genieten van 
buffetjes in de eigen 

groep. Op vrij-
dag 22 decem-
ber wordt er 
geen lesrooster 
gevolgd, maar 
zal iedere groep 

via een App. Deze App is te 
downloaden en dient ge-
koppeld te worden aan uw 
account. De informatie over 
het installeren van de App 
is te vinden in het  
Ouderportaal.  
 

Verbouwing Het Scha-
kelveld. 
In november bent u geïn-
formeerd over de verbou-
wing. Inmiddels is er ge-
start met een uitbreiding 
van het gebouw aan de 
achterzijde van de SO-
vleugel, bij de ingang van 
SO de Aventurijn. De trap 
is verwijderd, de fundering 
gelegd en de achtergevel is 
er nu uit om plaats te ma-
ken voor de aanbouw. 
Vooralsnog loopt de ver-
bouwing op schema.  
 

Informatieavond VSO  
Dinsdag 23 januari 2018 
vindt er een informatie-
avond plaats voor alle SO 
leerlingen van 10 jaar en 
ouder. Deze avond is be-
doeld voor zowel de leer-
lingen als de ouders/ ver-
zorgers om kennis te ma-
ken met het VSO.  
Tijdens de avond wordt er 
iets verteld over het VSO, 
zijn er diverse tafels waar 
de (voor hen nieuwe) prak-
tijkvakken  worden uitge-
legd, wordt er een rondlei-
ding over het VSO ge-
maakt, maak je kennis met 
de schoolkantine etc. Leer-
lingen SO van 10 jaar en 
ouder ontvangen een uitno-
diging voor deze avond.  

 

De Lees Monitor  
Onze school hecht veel 
waarde aan de taalontwik-
keling en informatievaar-
digheden van leerlingen.  
Daarom doen we mee aan 
een onderzoek: de Monitor 
de Bibliotheek op school*. 

 

Wat betekent meedoen met 
de Monitor de Bibliotheek 
op school? 
Een keer per jaar vullen 
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een aantal leerlingen een 
korte digitale vragenlijst 
in.  
Een keer per jaar vullen 
de leerkrachten van alle 
groepen een digitale vra-
genlijst in. 
Dit gebeurt op onze school 
in december 2017 of janu-
ari 2018.  
In samenwerking met de 
plaatselijke Bibliotheek 
onderzoeken we: 
- het leen- en leesgedrag 
van leerlingen 
- de leesmotivatie van 
leerlingen 
- de informatievaardighe-
den van leerlingen  
Met de gegevens wordt 
zeer zorgvuldig omge-
gaan; de resultaten van 
individuele kinderen wor-
den niet zichtbaar. De na-
men en geboortedata wor-
den na verwerking verwij-
derd uit de database, deze 
worden alleen ingevuld om 
dubbelingen te voorko-
men. De privacy van uw 
kind is dan ook gegaran-
deerd. Mocht u toch be-
zwaar hebben tegen deel-
name van uw kind aan de 
Monitor de Bibliotheek op 
school, dan kunt u dit 
aangeven bij de school. 
Op basis van deze analyse 
stellen we doelen op voor 
de komende periode die 
vastgelegd worden in een 
lees- en mediaplan. Deze 
doelen geven een duidelij-
ke invulling en verbete-
ring van het dagelijks vrij 
lezen, voorlezen of praten 
over boeken. Bij de vol-
gende meting van de mo-
nitor zal blijken wat de 
aanpak heeft opgeleverd 
en welke andere ontwikke-
lingen mogelijk om actie 
vragen.  
Kinderen die meer lezen, 
zijn beter in taal. Alle re-
den dus, om het lezen op 
school en thuis te stimule-
ren. Door de monitor kun-
nen we dit nog gerichter 
doen. Daarnaast besteden 
wij aandacht aan informa-
tievaardigheden op school, 

Kerstvakantie 
De kerstvakantie is van 23 
december tot en met 7 
januari. We zien alle leer-
lingen graag op maandag 
8 januari weer op school.  
Wij wensen iedereen een 
hele fijne kerstvakantie 
toe!  
 

want veel leerlingen heb-
ben problemen bij het 
zoeken, beoordelen en be-
werken van (digitale) in-
formatie.  
Meer informatie over de 
monitor vindt u op debibli-
otheekopschool.nl. Even-
tuele vragen kunt u stellen 
via de monitorcoördinator 
van de bieb: 
K.Siebering@dnk.nl.  

 

* De monitor is mede mo-
gelijk gemaakt door de 
samenwerking van Stich-
ting Lezen en Koninklijke 
Bibliotheek binnen het 
leesbevorderingsprogram-
ma Kunst van Lezen. 

 

Contactweek  
De contactweek vindt 
plaats in de week van 19 
t/m 23 februari.  
Alle ouders/ verzorgers 
worden na de kerstvakan-
tie uitgenodigd door de 
groepsleerkracht voor de-
ze contactweek.  

 


