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Informatieavond 20 september 

Dinsdagavond vond de jaarlijkse informatieavond plaats. We 

zijn blij dat heel veel ouders hierbij aanwezig waren. We hopen 

dat u een goed beeld heeft gekregen van hetgeen er dit 

schooljaar in de groep van uw kind(eren) gebeurt. Leerkrachten 

hebben de bijeenkomsten als heel prettig ervaren. De 

voorlichting in het gezamenlijke deel door Rachel de Ploeg was 

hopelijk ook nuttig. Er zijn veel onderwerpen over social Media 

en kinderen voorbij gekomen en daardoor werden we aan het 

denken gezet en blijven er nog best wat vragen over dit 

onderwerp. Rachel heeft daarom een aantal bijlages voor u 

beschikbaar gesteld die ik u graag toezend. Hopelijk bieden 

deze voldoende handreiking voor ouders/verzorgers om het gesprek thuis in het gezin te voeren 

over dit onderwerp. 

Ook deze link is bijzonder nuttig: http://www.mediamatties.nl/  

Maakt u ook gerust gebruik van het aanbod van Rachel om persoonlijk met haar in contact te treden 

over dit onderwerp: rachel.deploeg@bibliotheekveluwezoom.nl  

Schoolreisjes 21 september 

Wat een Superdag is het geworden! Land van Jan Klaasen, Julianatoren en Toverland, het bleken 

succesvolle bestemmingen te zijn. De kinderen hebben genoten en veel plezier gehad met elkaar. 

Het busvervoer, het weer, het eten en drinken, de begeleiding, het was allemaal goed voor elkaar. 

Heel fijn dat alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 ook weer veilig terug zijn. 

U zult er ongetwijfeld fotootjes van ontvangen via social Schools. Ik doe dat nu niet in deze 

Nieuwsbrief, omdat ik nog geen overzicht heb van wie wel/niet  gepubliceerd mag worden in deze 

nieuwsbrief en dus ook op de website. Gelukkig zijn wel bijna alle calamiteitenformulieren 

ingeleverd met daarop de Toestemmingsverklaring voor het publiceren van foto’s van kinderen. 

Inrichting eigen bibliotheek en ouderhulp 

De bibliotheek in school wordt echt een mooie en fijne plek voor kinderen om boeken te zoeken. Er 

is een screening geweest en heel veel oudere boeken zijn weggedaan. Gelukkig hebben we het 

afgelopen jaar ook al heel veel nieuwe boeken gekocht en gaan daar ook zeker mee door. Nu willen 

we boeken in onze bibliotheek gaan plaatsen op A en B niveau en op genre. Kirsten Veefkind van de 

bibliotheek gaat ons hierbij helpen. Alle boeken dienen ingedeeld te worden op niveau en genre. 

Kirsten wil graag dat er zo’n drie ouders helpen hierbij (u hoeft geen specifieke kennis te hebben van 

genres en niveaus).  

Wie wil helpen op donderdag 29 september vanaf 13.00 uur (ongeveer 1,5 uur) én  

wie wil helpen op dinsdag 04 oktober vanaf 13.15 uur. 

Meld u zich a.u.b. aan bij mij  via Social Schools (meester Hans) of via de mail 

h.verweij@depaasbergschool.nl  

http://www.mediamatties.nl/
mailto:rachel.deploeg@bibliotheekveluwezoom.nl
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We hopen dat er voldoende ouders/verzorgers, of evt. grootouders bereid zijn te helpen! 

Actie Meijers & Siegers 

 

We werken nauw samen met de boekhandel bij de aanschaf van nieuwe boeken. En nu start de 

winkel een speciale actie waar wij heeeel blij van worden! Op 5 oktober start de Kinderboekenweek 

met als thema “gi-ga-groen” waar wij als school ook veel aandacht aan gaan besteden. Als u in die 

periode een boek(boeken) koopt en u levert de kassabon in op school mogen wij voor 20%  van het 

totaalbedrag van al die kassabonnen boeken bestellen!! Dus, u helpt uw kind bij zijn/haar leesplezier 

als u een boek koopt en u  helpt uw kind nog een keer omdat wij er ook extra boeken bij kunnen 

kopen! Hartelijk dank alvast als u deelneemt. Kassabonnen kunnen tot eind oktober op school 

worden ingeleverd. Zie de bijlage. 

 

Studiedag 28 september 

Aanstaande woensdag zijn alle leerlingen vrij. Wij hebben met het team een studiedag waarop we 

gezamenlijk de visie in onze school op Onderwijs en Leren gaan herijken. Het is belangrijk dat we stil 

staan bij wat we nu doen en kijken naar de 

toekomst en de daarbij behorende 

onderwijsbehoefte van leerlingen. Daaraan 

gekoppeld dienen we ook te kijken naar onze 

werkwijzen en organisatie van ons onderwijs. Dat 

is een mooi en boeiend proces waarvoor we Inge 

van de Ven (‘Vol van Leren’) aangetrokken hebben 

om dit met ons samen te doen. We zien uit naar 

deze en volgende bijeenkomsten (die zullen op 

woensdagmiddagen plaatsvinden).  


