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Beste ouders 
Nu we een paar weken op koers zijn én het weer langzamerhand kouder en natter wordt nemen ook 

de verkoudheden en kuchjes toe. Tot op heden zijn we erg blij dat de uitval van leerkrachten door 

Corona meevalt. Ik hoor wel van scholen waar er soms 5 of 6 leerkrachten zich moeten afmelden. 

Helaas is het nog steeds zo dat bij lichte verschijnselen de leerkrachten niet naar school mogen en 

zich eerst moeten laten testen wat betekent dat kinderen thuis moeten blijven. Helaas zijn de 

zogenaamde voorrangstesten niet zo snel: nog steeds kan het wel 3 tot 4 dagen duren. 

De afgelopen 2 weken hebben we 2 groepen naar huis moeten sturen voor 1 dag. We proberen de 

“pijn” van het niet-naar-school-kunnen te verdelen over de kinderen en leerkrachten.  

Gelukkig hebben de meeste ouders begrip voor het feit dat hun kind thuis moet blijven. Vooral de 

midden- en bovenbouw leerlingen hebben werk voor thuis, ook al beseffen we dat dit vaak toch wel 

heel anders is dan op school zijn. 

We zijn niet de enige school die kampt met deze Corona-problemen. Daarom heeft de overheid een 

Corona-subsidie verstrekt. U leest hier in deze nieuwsbrief meer over. 

In de vorige nieuwsbrief had ik u verteld dat er een mooie film is gemaakt van ons aanbod. Deze 

staat inmiddels op de website. 

In deze nieuwsbrief vindt u weer tal van andere en ook leuke weetjes. 

Inmiddels zijn de ontwikkelingsgesprekken weer gestart. Ouders en kinderen worden uitgenodigd 

om even terug te kijken hoe het ervoor staat. Deze gesprekken gaan over werkhouding en gedrag. 

Beide aspecten zorgen ervoor dat uw kind de beste resultaten uit zichzelf kan halen. 

Mocht u niet kunnen op de afspraak dan verwachten wij van u dat u zelf contact opneemt met de 

leerkracht om een nieuwe afspraak te maken. 

 

 

VERLENGDE LEERTIJD       

Door een extra subsidie van de overheid vanwege Corona-uitval heeft de school een extra budget 

gekregen om kinderen na schooltijd extra te laten oefenen voor bepaalde vakken. 

In de herfstvakantie hebben veel van de kinderen al extra lessen gevolgd. Hoewel de kinderen in het 

begin niet zoveel zin hadden – het was tenslotte vakantie- hebben we gemerkt dat ze erg 

enthousiast werden en graag kwamen. 
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 Deze extra lessen worden nu doorgezet en ná schooltijd plaatsvinden. De kinderen weten wanneer 

ze waar moeten zijn en ook wie ze gaat begeleidien. 

De lessen worden gegeven door andere leraren ( Remedial Teachers). Juf Kimberley is bezig met de 

leerlingen van groep 6 en juf Victorine is hard aan het rekenen met de leerlingen van groep 6,7 en 8 

                                                                                                                                                                                    

   

Voorlopig zijn het extra lessen tot aan de Kerstvakantie. 

Na de Kerstvakantie gaan we kijken welk aanbod we nog kunnen bieden. Het is erg belangrijk dat uw 

kind altijd aanwezig is.Wanneer er een uitzonderlijke situatie is kunt u dit bij de leerkracht of de 

directie melden. 

Fijn dat we deze subsidie hebben gekregen. We hopen echt dat uw kind hierdoor extra stappen kan 

gaan maken, want                                                leren is reizen naar de toekomst 

 

Denken in Doelen 

Onze nieuwe manier van rekenen aanbieden levert prachtige acties op. De leerlingen groep 8 

moesten een presentatie geven van wat breuken nu eigenlijk zijn. Er werd heel gemotiveerd en met 

veel enthousiasme samen gewerkt met hele bijzondere en creatieve manieren van een 

breukenposter maken. Hier een impressie van een presentatie.  



Nieuwbrief november 2020   
 

   
 

     

             

  De kinderen van groep 7 zijn gestart met het project van stichting Move. Move betekent beweging. 

Het is de bedoeling dast de kinderen – onder leiding van studenten en SOL- een maatschappelijk 

project gaan organiseren. Afgelopen week zijn ze de wijk ingetrokken: wat zouden we kunnen doen? 

Er kwamen tal van ideeën naar voren dus de kinderen hebben hun denk-kracht goed gebruikt!! 

 

   

Eén van de ideeën is om naar de gemeente een brief te sturen dat er behoefte is aan een skate-

baan. Een ander idee is om een gezonde boterham uit te gaan delen in de wijk. Spannend wat het 

allemaal gaat worden. De komende 3 weken worden de ideeën verder uitgewerkt. We kijken ernaar 

uit!! 
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PERSONELE INFORMATIE 

In de unit is een nieuwe collega: Lauren de Laat.  Lauren werkt op maandag en dinsdag. Juf Leantine 

is aan de slag bij een andere school en heeft met wat lekkers afscheid genomen van de kinderen van 

de unit. Wij zijn blij met juf Lauren, een jonge en enthousiaste leerkracht.  

Juf Marijke, die vorig schooljaar een aantal maanden groep 6 heeft begeleid- heeft op een rustige 

manier afscheid genomen van groep 6 . Aan het eind van de zomervakantie liep dat wat rommelig. 

De kinderen hadden haar ge-appt en gevraagd of ze nog een keer langs kon komen. En zij trakteerde 

op een ijsje! Ook juf Marijke is weer aan het werk op een andere school. 

Helaas gaan wij ook afscheid nemen van Jojanneke Hennus, onze Iber. Door persoonlijke 

omstandigheden heeft zij dit moeilijke besluit genomen. De maand november is zij nog bij ons en 

dan , helaas... Wij zullen haar gaan missen. 

Juf Marlotte daarentegen komt ons af en toe weer ondersteunen met onze NT2 lessen. Dat vinden 

wij heel fijn want tenslotte is ze daarin een expert. 

Niet alleen leerkrachten hebben stagiaires........... 

 

Sinds eind oktober loop ik 1 dag in de week stage op de Brede Merenwijkschool vanuit mijn 
opleiding tot Schoolleider. Ger is mijn stage begeleidster. Ook ga ik daarnaast 1 dag in de week naar 
de PABO in Utrecht. Ik ben antropoloog en werk al ruim 20 jaar als adviseur en coach/trainer op het 
gebied van Leren en Ontwikkelen in allerlei verschillende organisaties. Zo heb ik voor mijn werk een 
paar jaar in Pakistan, Uganda en Indonesië gewerkt.  Ik wil heel graag in het basisonderwijs gaan 
werken omdat ik zie hoe belangrijk de periode op de basisschool is voor kinderen. Hier wordt de 
basis gelegd voor het leerplezier voor de rest van het leven. In de afgelopen weken dat ik meeliep 
vond ik het zo mooi om te zien hoe enthousiast iedereen is. Er wordt keihard gewerkt om elk kind zo 
veel mogelijk te laten groeien. En hopelijk mag ik in de toekomst ook leidinggeven aan een school. Ik 
heb een goede leermeester aan Ger met al haar ervaring als leidinggevende in het onderwijs. Leuk 
om u in de toekomst eens te ontmoeten. 

Groet, Maaike 

 

In alle klassen hangen weer mooie posters van hetgeen SOL biedt de komende tijd. Hier de korte 

versie: 
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Maandag: 

15.00-17.00 uur - Sport in de wijk           – Gymzaal de Wieken, Valkenpad 5 

Woensdag: 

16.00-17.00 uur - Sport in de wijk           – Gymzaal de Wieken, Valkenpad 5 

Donderdag: 

15.00-17.00 uur – Huiswerkklas               – Merenwijkschool, Valkenpad 1 

Vrijdag: 

15.30-17.00 – Girlz Lounge                       – Jongerencentrum de Toekomst, Sperwerhorst 116 

18.00-19.00 – Girlz Sport                          – ’t Gebouw, Arubapad 2 

19.00-21.30 – Zaalvoetbal                        – ’t Gebouw, Arubapad 2 

 


