
 

START VAN HET NIEUWE JAAR  
  

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Dit jaar starten we met in totaal 44 leerlingen  in alle klassen van Peuters tot 

en met het voortgezet onderwijs. De nieuwe peuterleerkracht is juf Lien. Zij zal op woensdag samen met juf Marleen 

de peuters gaan lesgeven. Juf Cerise zal op maandag tot en met vrijdag de lessen verzorgen met behulp van juf 

Marleen en  juf Susanne. Let op de groepen 3 t/m VO krijgen ook dit jaar weer huiswerk mee om te maken voor de 

volgende les. Deze eerste week krijgen de kinderen nog eventjes geen huiswerk mee, zodat ze weer even kunnen 

wennnen.

   LEESBELEID
Dit jaar gaan we inzichtelijk maken hoeveel de kinderen 

wel niet lezen. Elke maand moeten de kinderen van 

groep 4 t/m VO minstens 1 boekverslag inleveren. Hier 

krijgen ze een cijfer voor en dit zal terugkomen op het 

rapport. Alleen het hoogste cijfer van de maand telt mee 

voor het rapport. De leerlingen mogen echter ook voor 

elk gelezen boek een verslag maken. Bij elk ingeleverd 

boekverslag mag een kind namelijk een gekleurd kaartje 

met een beoordeling van het boek aan de lijn in de klas 

hangen. Zo kan iedereen zien of een boek een aanrader 

is en welke boeken er minder leuk zijn. Wanneer de hele 

lijn vol is krijgen alle leerlingen een verrassing. Dus hoe 

meer er wordt gelezen hoe meer verrassingen er zullen 

volgen dit schooljaar! 

EHBOTRAINING EN NOB 

BIJSCHOLING 

Lien en Cerise hebben samen met het team van de 

GSIS een EHBO training gevolgd om de kinderen 

zo goed mogelijk te kunnen helpen in geval van 

nood. 

Daarnaast hebben zij in Nederland een cursus 

gevolgd via de NOB. Lien volgde een cursus over 

peuter- en kleuteronderwijs en Cerise een cursus 

Met Woorden In De Weer over interactief   

woordenschatonderwijs. 
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NIEUWSBRIEF 

DIGIBORD 
Het Digibord is afgelopen jaar met veel hulp van Portside bij ons aangekomen. Nogmaals bedankt! Dit jaar 

gaan we er intensief mee aan de slag. Wij hebben nu namelijk ook alle software bij de verschillende 

lesmethodes voor op het digibord. Hierdoor kunnen de lessen leuker en interactiever worden. Daarnaast zijn 

er veel extra mogelijkheden en opdrachten voor de leerlingen. 



Data voor in de agenda 

 Zaterdag 3 september: openingsborrel om 15.30 uur 

 Dinsdag 13 september: bijeenkomst sponsoring + jubileum groep 

 Woensdag 21 september: geen school ivm. Foundersday 

 Zaterdag 24 september: Smartlappenfeest van het Oranjecomité bij Champs 

 Zaterdag 1 oktober cultuurdag Kinderboekenweek voor groep 3 t/m 8 

 Zaterdag 15 oktober: start herfstvakantie 

 Maandag 24 oktober: start school na de herfstvakantie 

  

 

 

50 JARIG JUBILEUM GSIS  
De GSIS (German Swiss International School) bestond 

afgelopen jaar 50 jaar. Zij hebben ter ere hiervan allerlei 

festiviteiten georgansiseerd en de schoolterrein flink 

opgeknapt. Uiteraard hebben wij een cadeau gegeven ter 

ere van het jubileum. Irma en Willemijn (voorzitter en 

penningmeester van het bestuur) hebben een prachtig grote 

oranje tulp gemaakt om de hal van de school te versieren!

 

 

SCHOOLBIBLIOTHEEK 

GOED NIEUWS OVER DE SCHOOLBIBLIOTHEEK! IN DE CONTAINER ZITTEN 

NIEUWE LEESBOEKEN VOOR ALLE VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN EN AVI-NIVEAUS. 

DAARNAAST HEBBEN WIJ VAN KRISTEL STEENBERGEN 19 NIEUWE BOEKEN 

GEKREGEN! EXTRA LEUK WEETJE: KRISTEL HEEFT DE ILLUSTRATIES IN AL DEZE 

BOEKEN GEMAAKT!  

SCHOOLMATERIAAL 

De nieuwe schoolmaterialen komen weer eerdaagd 

aan per container. Cargill heeft ook dit jaar weer 

ruimte in hun container tot beschikking gesteld. 

Hierdoor kunnen onze spullen soepel en veilig 

naar ons toe komen. Heel erg bedankt! 

ORANJECOMITÉ 

Dankzij de inzet van het Oranje comité en 

iedereens enthousiasme op het Oranjefeest, 

hebben wij een mooi bedrag gekregen voor de 

school. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee, dank 

jullie wel! 


