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Onderwijs Anders 

Achter de schermen zijn wij druk bezig met het werken aan de veranderingen in ons onderwijs. 

Met het team hebben we een actieplan opgesteld met daarin de stappen die we voor het einde 

van het schooljaar nog moeten nemen. De Tweewekelijkse teamvergaderingen staan vanaf de 

kerstvakantie volledig in het teken van Onderwijs Anders en dat geldt ook voor onze studiedag 

van 25 maart. 

 

Studiedag 

Op maandag 25 maart hebben wij onze laatste studiedag. De kinderen zijn dan vrij. De 

leerkrachten zullen weer aan de slag gaan met het traject Onderwijs Anders. 

 

Overblijven 

Met ingang van maandag 4 februari gaan we het overblijven anders organiseren. Omdat we 

inmiddels meer dan 100 leerlingen hebben die één of meerdere dagen overblijven is het te 

druk geworden op het leerplein om daar nog gezamenlijk te kunnen eten.  

Voor de kleuters verandert er niets, zij blijven lunchen op het leerplein. De leerlingen van groep 

3/4 en groep 4/5 eten voortaan in hun eigen klas. De kinderen van groep 6, 7 en 8 eten 

voortaan in het lokaal van groep 6/7. Alleen op vrijdag wordt nog gezamenlijk op het leerplein 

gegeten, omdat het dan veel minder druk is. Na de maaltijd (12.30 uur) kunnen de kinderen 

hun spullen opruimen en kiezen voor binnen of buiten spelen. Met het huidige aantal 

overblijfouders is er voldoende toezicht in de nieuwe opzet. 

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Vanaf 11 februari wordt in samenwerking met de Borgesiusstichting een digitaal 

Oudertevredenheidsonderzoek afgenomen door "Scholen met Succes".  Het laatste onderzoek 

dateert uit 2016. Meer informatie volgt voorafgaand aan de afname, maar we willen u er alvast 

op attenderen en vragen om hieraan mee te werken. Bedankt! 
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Even voorstellen... 

Nienke Janse werkt voor Paramedisch centrum Halderberge, dit is 

een praktijk die fysiotherapie biedt. Samen met een aantal 

collega's vormt Nienke een team dat gespecialiseerd is in 

kinderfysiotherapie. Mogelijk heeft u Nienke dit schooljaar al eens 

gezien. Zij biedt onder schooltijd bij ons op school 

kinderfysiotherapie.  

 

 

Schoolreis 

De schoolreis gaat dit jaar naar twee verschillende locaties. De groepen 1/2 gaan naar Dippie 

Doe in Best. De bovenbouw gaat naar Toverland in Sevenum. De schoolreis zal plaatsvinden op 

dinsdag 28 mei. De eerste brief vanuit de werkgroep is vorige week verzonden. 

 

Sponsorloop 

Op woensdag 10 april gaan we op school een sponsorloop voor het goede doel houden. Met 

heel de school zullen we ons uiterste sportieve best gaan doen om zoveel mogelijk geld in te 

zamelen voor Stichting Opkikker, www.opkikker.nl. Dit is een stichting die zich inzet om 

kinderen met een chronische ziekte een leuke dag te bezorgen. Meer informatie hierover volgt 

binnenkort. 

 

Dringende oproep luizenouders 

Een herhaalde oproep: De werkgroep luizencontrole heeft nog steeds versterking nodig. 

Behalve ouders zijn natuurlijk ook opa’s, oma’s en andere welwillenden van harte welkom. Het 

goede voorbeeld is er al: Sinds kort hebben we een oma in de werkgroep! Aanmelden kan bij 

Jory van den Corput via telefoonnummer 0165-322557. 

 

Sjors Sportief 

Vanaf 30 januari kunnen de leerlingen zich weer inschrijven voor heel veel activiteiten in en 

rondom de gemeente Halderberge. Dit kan uiteraard weer via www.sjorssportief.nl  en het 

aanbod geldt heel het schooljaar lang tot aan de zomervakantie. De kinderen hebben een 

boekje mee naar huis gekregen met daarin een overzicht van de mogelijkheden. 

 

http://www.opkikker.nl/
http://www.sjorssportief.nl/


Voorlichtingsprogramma Knalrood 

In de omgeving van Bosschenhoofd zijn diverse 

spoorwegovergangen waar de kinderen mee te 

maken hebben. Voor groep 7 en 8 kwamen 

twee machinisten van de Nederlandse 

Spoorwegen het voorlichtingsprogramma 

Knalrood geven. Zij vertelden over hun werk bij 

de spoorwegen, treinen, reizen met de trein en 

veiligheid op en rond het spoor en hoe te 

handelen bij een storing van de slagbomen. De 

leerlingen waren zeer geboeid en zeer onder de 

indruk van de voorlichtingsfilm waar een 

ongeluk in scène was gezet als gevolg van 

verkeerd gedrag bij een spoorwegovergang.  

 

Voorleesontbijt 

De peuters hebben 

heerlijk gesmuld van al 

het lekkers, en genoten 

van het mooie verhaal.  

Wat een gezelligheid in 

de groep! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


