
UIT DE DIRECTIEKAMER 
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief met veel informatie over allerlei zaken  
rondom de school. 
 
In deze nieuwsbrief kunt u meer informatie lezen over onze nieuwe rekenmethode. 
We hebben in de afgelopen periode extra scholing en advies ingezet om deze  
methode goed in gebruik te nemen. De eerste ervaringen zijn zeer positief.  
We vinden het belangrijk om u daar ook goed over te informeren. Natuurlijk heeft u 
hier bij de informatieavonden ook al over gehoord. 
 
Ook kunt u wat meer achtergrond informatie lezen over de komende  
oudergesprekken, deze gesprekken noemen we ook wel driehoeksgesprekken.  
Binnenkort kunt u zich weer digitaal aanmelden voor deze gesprekken. 
 
We sluiten morgen, vrijdag 21-10, de eerste periode van het schooljaar al weer af.  
We kunnen dan genieten van een weekje herfstvakantie. Daarna gaan we al snel 
weer verder met de organisatie van de Martinusviering en natuurlijk zijn de  
voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst ook al weer gestart. 
 
In deze nieuwsbrief geen informatie over richtlijnen en afspraken met betrekking tot 
het Coronavirus. Wel ligt er op dit moment een protocol klaar om eventueel te kun-
nen schakelen naar gelang de situatie daarom vraagt. Direct na de herfstvakantie  
zullen we u daarover verder informeren. 
 
Ik wens iedereen een hele fijne herfstvakantie. Geniet van wat u ook gaat  
ondernemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Dun 
Directeur 



We zien een grote meerwaarde in een 
gesprek met 3 deelnemers:  
leerkracht-ouders-kind. De inbreng 
van u en van uw kind zijn hierbij van 
groot belang. Het kan zijn dat de  
leerkracht voorafgaand aan dit  
gesprek in gesprek gaat met uw kind 
of dat er een brief mee naar huis komt 
om het gesprek thuis voor te  
bereiden. Dit verschilt per leerjaar.  
  
Tijdens het driehoekgesprek zal 
er natuurlijk ook ruimte zijn voor de  
informatie van de leerkracht   
De leerkracht heeft de sociaal  
emotionele ontwikkeling in kaart  
gebracht, o.a. door middel van het  
programma Zien en zal deze  
gegevens met u bespreken.   
Door de inbreng van alle partijen hopen 
we een duidelijk beeld te schetsen en 
eventuele aandachtspunten/hulpvragen 
helder te krijgen.  
  
De gesprekken vinden plaats op school, 
van 28 november t/m 9 december (met 
uitzondering van 5 december).  
Op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 14.30 uur en 17.00 uur.   
Op woensdag tussen 13.00 en 16.00 
uur. In week 45 krijgt u een uitnodiging  
(e-mail) om via schoolgesprek in te 
schrijven voor een gesprek.  
 
 

AGENDA 
OKTOBER / NOVEMBER 
24—28 Herfstvakantie 
31 Studiedag 
11 Sint Martinusviering 
24 Nieuwsbrief 
28 nov tm 09 dec (uitzondering 05 dec) 
Driehoeksgesprekken  
 

DRIEHOEKSGESPREKKEN  
In week 48 en 49 (28-11 t/m 9-12)  
vinden de driehoeksgesprek-
ken plaats voor de groepen 2 t/m 7.  
Tijdens deze gesprekken gaat de  
leerkracht zowel met de leerling als met 
ouders in gesprek, de insteek van deze 
gesprekken is de sociaal emotionele  
ontwikkeling van leerlingen.   
Als een leerling langer dan 3 maanden 
in groep 1 zit, zal de leerkracht in  
gesprek gaan met enkel de ouders.   
In groep 8 gaan de leerkrachten in  
november ook enkel met de ouders in 
gesprek en vindt het  
driekhoeksgesprek in januari plaats.   
  
Door deze gesprekken te voeren willen 
we meer inzicht krijgen in het  
welbevinden van de leerling. Wij  
veronderstellen dat het vergroten van 
de betrokkenheid en de  
verantwoordelijkheid van leerlingen 
een positieve invloed hebben op hun 
leerontwikkeling. Middels dit gesprek 
willen we ook bereiken dat ouders op 
een sturende en  
ondersteunende manier bij het  
leerproces betrokken worden.  
  



DE SINTE MAERTE KOMT IN ACTIE! 
Zoals elk jaar rondom het feest van Sint 
Martinus zullen de kinderen zich ook nu 
weer inzetten voor een goed doel. Dit 
jaar hebben we gekozen voor Unicef. 
Unicef verricht momenteel op veel  
plaatsen in de wereld goed werk voor 
kinderen in bizar slechte  
omstandigheden.  
 
In de week die hieraan voorafgaat, zullen 
er vrijwilligers van Unicef de groepen  
bezoeken en hen bijpraten over de  
werkzaamheden van de organisatie. De 
actie die we houden rondom het feest 
van Martinus gaat natuurlijk over delen 
en klaar staan voor een ander. Een  
voorbeeld hiervan zijn de kinderen die 
op de vlucht zijn vanuit Oekraïne. De 
Martinusviering op school zal  
plaatsvinden op vrijdag 11 november op 
het Kerkplein. We zullen dan de nieuwe 
vlag hijsen, het Martinuslied zingen en 
het bedrag bekend maken dat we voor 
het goede doel hebben opgehaald.  
 
De actie in het kort  
Dit jaar krijgen de kinderen op dinsdag 1 
november een klusjeskaart met QR-code 
mee naar huis en mogen zij allerlei  
klusjes gaan doen voor familie, vrienden 
en bekenden. Met deze klusjes halen ze 
zo een vrijwillige bijdrage op (door  
middel van de QR-code kunt u doneren) 
Uiteraard komt de opbrengst hiervan ten 
goede aan Unicef. We hopen dat we  
samen met de kinderen kunnen zorgen 
voor een geslaagde actie en een mooi  
resultaat. 
 

SPORTDAG VERSLAG 
Woensdag 5 Oktober was de sportdag bij 
Groen-Wit. We begonnen met een  
warming-up. Daarna waren er 8  
onderdelen: Kleine bal werpen, medicine 
bal werpen, hoogspringen, verspringen, 
80 meter sprint, 4 minuten duurloop, 
hoepel estafette, touwtrekken. Er zijn 5 
records verbroken:  
Max Schram Medicine worp (10,25) 
Nikodem Sordyl 4 minuten duurloop 
(1170 meter) 
Bram Hermans Hoogspringen(1,40 m) 
Max Schram Kleine bal worp (39 m) 
Nina Rikkers Medicine worp (8,80m).  
Ook hadden we aan het einde de Sinte 
Maerte estafette, met alle 16 groepjes 
ieder in een eigen kleur uiteindelijk won 
team roze. Iedereen heeft een sportieve 
dag gehad. 
 
Keano, Nynke en Guusje 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



Mocht u zich verder willen verdiepen in 
de inhoud en opzet van de methode 
kunt een powerpresentatie speciaal voor 
ouders, downloaden met onderstaande 
link. 

 

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/
wp-content/uploads/2021/04/
Ouderpresentatie-Pluspunt-4.pptx 

 

KERSTVIERING 
Graag vragen wij uw aandacht voor het 
volgende. Na twee jaar van Kerst vieren 
in aangepaste vorm zal dit jaar de  
kerstviering op school weer ´s avonds 
worden gehouden.  
Op donderdag 22 december vindt het 
kerstdiner van 18.00 tot 19.00 uur 
plaats. De kinderen gaan die dag tot 
12.30 uur naar school, lunchen thuis en 
zijn ´s middags vrij.  
Meer info over de invulling van het  
programma vindt u in de volgende 
nieuwsbrief. 
      

Met vriendelijke groet, 
De kerstwerkgroep 

 

FIJNE HERFSTVAKANTIE! 

 

BIJLAGEN NIEUWSBRIEF 
*Sinterklaasactie  

*Kinderweekend Het Gele Huis 

 

Volgende Nieuwsbrief: 

Donderdag 24 november 

NIEUWE REKENMETHODE 
We werken vanaf dit schooljaar met de 
rekenmethode Pluspunt 4 in de groepen 
3 t/m 7. Met deze moderne methode 
werken kinderen zowel digitaal als op 
papier. Het is een methode die flexibel 
is: uw kind leert en verwerkt de stof 
steeds op een niveau en tempo 
dat passend is. Wanneer uw kind voor 
een onderdeel wat meer tijd nodig heeft 
dan kan dat, en wanneer uw kind voor 
bepaalde onderdelen meer aankan 
wordt ook daarin door de methode 
voorzien. Op Sinte Maerte wordt dit  
ondersteund door een specifieke digitale 
omgeving. De vorderingen van uw kind 
worden zorgvuldig bijgehouden, zodat 
de kinderen niet op een te laag niveau 
blijven hangen en de leerkracht steeds 
de juiste interventies in kan zetten.  
 
Met de start van deze methode willen 
wij het rekenonderwijs naar een hoger 
plan tillen. De opdrachten zullen bij de 
start van het school jaar moeilijker zijn 
maar daar is aan het einde van vorig 
schooljaar al hard aan gewerkt. 
Natuurlijk zullen we zeker in het begin, 
problemen en hiaten tegenkomen, dat is 
altijd zo bij de start van een nieuwe me-
thode. U kunt er van uit gaan dat het 
team daar hard aan werkt en zich daar 
middels studiedagen goed op  
voorbereid heeft. Tenslotte is net als bij 
Staal de normering strenger als die van 
de oude methode, maar zo krijgen we 
een realistischer beeld van het  
rekenniveau uw kind. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onderwijsvanmorgen.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2FOuderpresentatie-Pluspunt-4.pptx&data=05%7C01%7Ctanja.dejong%40inos.nl%7Ca1c46026e0fd4a60bfa108dab25e4205%7C81b46caa75e947608e7c5d
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onderwijsvanmorgen.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2FOuderpresentatie-Pluspunt-4.pptx&data=05%7C01%7Ctanja.dejong%40inos.nl%7Ca1c46026e0fd4a60bfa108dab25e4205%7C81b46caa75e947608e7c5d
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onderwijsvanmorgen.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2FOuderpresentatie-Pluspunt-4.pptx&data=05%7C01%7Ctanja.dejong%40inos.nl%7Ca1c46026e0fd4a60bfa108dab25e4205%7C81b46caa75e947608e7c5d

