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Inhoud 
In deze nieuwsbrief wordt aandacht 
besteed aan de volgende 
onderwerpen: 
- Regel van de maand 
- Boekenmarkt 
- Verkeerssituatie 
- Vanuit de MR 
- Terugkoppeling studiedag 
- Zakelijke ouderavond 
- Even voorstellen 
- Kinderboekenweek 

 

 

 

 

Regel van de maand 
Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame  
School’. In onze school hebben wij met elkaar  
regels en afspraken gemaakt. We hebben  
regels voor de hele school. Deze hangen bij  
de ingang. We hebben ook regels in de groep,  
deze zijn zichtbaar in de groep. Het lijkt ons goed om elke 
maand extra aandacht aan een regel te besteden. In deze 
maand is dat de regel ‘Als iemand iets doet of zegt wat ik 
niet wil zeg ik: ‘Stop, hou op’.. 

Agenda: 

11-10  Boekenmarkt 
15/21-10 Herfstvakantie 
07-11  Studiedag, kinderen vrij 
Week 46 Facultatieve  
   oudergesprekken 
05-12  Sinterklaasviering 
   Kinderen om 12.00 uur  
   vrij 
 
 
 

Verkeerssituatie 
Gisteren zijn er rond de school borden geplaatst dat aangeven 
dat de verkeersgebruikers een schoolzone betreden. Volgende 
week komt de wethouder langs om de huidige 
verkeerssituatie te bekijken. 

 

Boekenmarkt 
Lezen is hartstikke leuk, maar je hebt daar natuurlijk wel 
boeken voor nodig! Daarom organiseren wij aanstaande 
dinsdag, na schooltijd, een boekenmarkt. Heb je zelf veel 
boeken liggen die jij al gelezen hebt?  
Neem ze dan mee, verkoop ze voor  
€0,50 en/of koop van een ander! Zo 
zijn we ook nog eens 'Groen' bezig!  
Nemen jullie een kleedje mee? 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vanuit de MR 
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 2 leerkrachten en twee ouders. De 
leerkrachten in de MR zijn: juf Kim en juf Mirella en de ouders zijn Ingeborg (moeder van Dylan 
uit groep 6 en Ava-Lynn uit groep 4) en Jessica (moeder van Zion uit groep 4). De MR houdt zich 
bezig met zaken rond het beleid van de school. De huidige agendapunten zijn onder andere de 
verkeerssituatie rond de school, de financiën en de beveiligingscamera's. Wist u dat u de notulen 
van de MR na iedere vergadering op de website terug kunt vinden onder het kopje "ouders" en 
vervolgens onder het tabblad "downloads"? Mocht u inbreng hebben voor de MR dan horen we dat 
graag! 

Zakelijke ouderavond 
Zoals u op Parro heeft kunnen lezen zijn 
er te weinig aanmeldingen geweest en 
wordt er volgende week geen zakelijke 
ouderavond georganiseerd. Het jaarverslag 
van de medezeggenschapsraad en het 
financieel verslag van de ouderraad liggen 
volgende week ter inzage bij juf Henny. 
Wij hopen dat we de presentatie over 
‘Opvoeden in het digitale tijdperk’ later dit 
jaar alsnog kunnen organiseren. 

 

Terugkoppeling studiedag 
21 september waren alle kinderen vrij, omdat we 
met alle andere scholen van Bijeen een studiedag 
hadden. De studiedag stond in het teken van taal. 
We zijn de studiedag begonnen met een 
inspirerende lezing van Marc ter Horst. Hij is een 
bekende schrijver van boeken als "Viruswereld" en 
"Palmen op de Noordpool". Dit zijn informatieboeken 
waarin op een duidelijke en best grappige manier 
veel kennis overgebracht wordt. Hierna hebben de 
onderbouwleerkrachten een lezing over begrijpend 
luisteren gekregen en luisterden de leerkrachten 
van groep 4 t/m 8 naar een sessie over "Rijke taal". 
Na dit informatieve deel sloten we de dag af met 
muziek om het 15-jarig bestaan van Bijeen te 
vieren. 

 

 



  

  

Even voorstellen… 
In de vorige nieuwsbrief stelden nieuwe teamleden zich al even voor. Nu is het tijd voor onze 
nieuwe Kansencoach (Sjoukje van Gelder). Daarnaast zijn recent bij ons verschillende stagiaires 
gestart met hun stage. Juf Eline en juf Hannah stellen zich vandaag voor. 

Kansencoach Sjoukje van Gelder 
Dit schooljaar ben ik nieuw bij jullie op school en ik zal me even  
voorstellen. Mijn naam is Sjoukje van Gelder en ik ben onlangs gestart  
als kansencoach op school. Ik ben 29 jaar en woon samen met mijn  
man en dochter. In mijn vrije tijd geniet ik van uitstapjes met mijn  
gezin en rij ik graag paard. Naast mijn rol als kansencoach ben ik  
gezinsbegeleider bij Gezinsontwikkeling van Cosis.  

Ik ben elke dinsdagmiddag aanwezig op school, in het kantoortje van de IB-er of op het plein. 
Maar wat kom ik doen? Wellicht herkennen jullie het wel: dat je soms wat zorgen hebt over de 
ontwikkeling van je kind(eren), dat je puzzelt met de opvoeding of dat je je afvraagt hoe je iets 
het beste samen met de school kunt oppakken. Dit zijn vragen waarover ik mee kan denken. Dus 
blijf niet met je vragen rondlopen, maar stap eens bij me binnen, spreek mij aan of zoek me op via 
het schoolteam. Samen kunnen we kijken wat ervoor nodig is dat de kinderen lekker in hun vel 
zitten.  

Daarnaast zal ik ook het schoolteam ondersteunen. Dit alles om er samen voor te zorgen dat de 
kinderen op onze school kunnen profiteren van een positieve sfeer en aanpak, waarin ze helemaal 
tot hun recht komen.   

Ik heb er zin in en kijk er naar uit om kennis te maken met iedereen. 

 

Juf Eline 
Hallo, ik ben Eline. Ik ben 16 jaar oud en ik loop stage in groep 5 op elke 
dinsdag. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Alfa college, dit is mijn 
eerste jaar.  Nu kan ik alvast kennismaken met het vak onderwijsassistent. Ik 
heb heel veel zin in de rest van dit schooljaar. Misschien kom je mij nog wel 
tegen!  

 

Juf Hannah 
Hoi! Ik ben Hannah From, 18 jaar oud en woon in Hoogeveen. Ik doe de  
opleiding onderwijsassistent op het Alfa College in Hoogeveen en zit in  
mijn tweede leerjaar. Voor mijn stage ben ik dit jaar te vinden bij groep 7  
op de donderdag en vrijdag. Ik heb er zin in!  

 

 

 

 



  

 

   

 

  

Kinderboekenweek 
Afgelopen maandag is de Kinderboekenweek Gi-Ga Groen en feestelijk  
geopend. Groep 7 had een openingsact ingestudeerd met het lied als  
afsluiter. Daarna werd er een pleinbord onthuld dat ervoor moet zorgen  
dat de hoeveelheid zwerfafval op het schoolplein verminderd. Het ontwerp  
(zie afbeelding hiernaast) is vorig schooljaar door Ise (zit nu in groep 8)  
gemaakt. 

Daarna konden verder met boeken! De ene helft van de kinderen startte  
met een boekenspeurtocht op, hoe kan het ook anders, ons Gi-Ga Groene schoolplein. Wat mooi 
om te zien was dat veel leerlingen al zwerfafval begonnen op te ruimen. Samen dragen we bij aan 
een groen schoolplein! De andere helft van de kinderen werd voorgelezen door kinderen uit groep 
7 en 8. Na een klein half uur was het tijd om te wisselen. 

Tijdens de activiteiten liep de jury (oud-directeur Gerry Arts) langs om alle groene outfits te 
beoordelen. Jake, Giulietta en Anilla, Jaylynn en Amy waren het groenst en creatiefst per bouw en 
gingen er met de prijzen van door. 

Ook volgende week vinden er verschillende activiteiten plaats in het kader van leesbevordering. Zo 
staan er op de leerpleinen knusse en uitdagende leeshutten.  

 

 



  

 

Bijlage(n) 
Bijlage I: Techniekclub Ontdekhoek Hoogeveen 
Bijlage II: Oktober Kindermaand (de Tamboer) 
Bijlage III: Jeugd Theaterdag (de Tamboer) 

 










