
Oosterbeek, 17-02-2022 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De laatste ouderbrief was op 

17 december. U heeft in de 

tussentijd wel meerdere mails ontvangen over de actuele stand van 

zaken rondom corona, maar het is echter wel weer hoog tijd om 

ook naast die berichtgeving een en ander te delen over de ‘gewone’ 

schoolzaken van elke dag. Gelukkig draait het schoolleven van de 

kinderen niet uitsluitend om corona. Integendeel, we slagen er 

goed in om het onderwijs voor de leerlingen in school goed vorm te 

geven. In deze brief deel ik slechts een paar indrukken van de 

dagelijkse praktijk. Via Social Schools heeft u er al kennis van 

kunnen nemen. 

Schilderen in groep 1C 

De afgelopen tijd zijn de toetsen voor het leerlingvolgsysteem afgenomen, vanaf groep 3. De 

resultaten geven ons een goed beeld waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling. We kijken hoe 

kinderen zich individueel ontwikkeld hebben ten opzichte van de vorige toetsperiode in juni. We 

kijken ook naar hun ontwikkeling ten opzichte van de landelijke norm. We kijken vervolgens ook naar 

de groep als geheel en vergelijken deze met voorgaande jaren en met de landelijke norm. Zo volgen 

we individuele leerlingen en groepen als geheel vanaf groep 3 t/m groep 8. Daarnaast kijken we ook 

nauwkeurig naar toetsen die bij de 

methodes horen, maar wat we vooral ook 

belangrijk vinden is hoe uw kind in zijn of 

haar vel zit: Gaat het goed op school, is er 

plezier in leren en omgaan met elkaar? Hoe 

ontwikkelt hij/zij zich sociaal emotioneel?  

Tijdens de 10 minuten gesprekken in deze 

periode wordt u verslag gedaan van hetgeen 

hierboven beschreven is. 

                                                                                                           Kamer ontwerpen groep 8 

Na de kerstvakantie is onze nieuwe kleutergroep 

van start gegaan, groep 1C. Het is geweldig om 

te zien hoe onze jongste leerlingen samen 

spelen, werken en ontwikkelen. Juf Josi 

begeleidt ze met groot plezier. Voortdurend 

stromen er nieuwe 4-jarigen binnen die snel 

opgenomen worden in de groep. We zijn blij dat 

we het onderwijs bij de kleuters op deze manier 

hebben ingericht met drie groepen, want de 

instroom van nieuwe leerlingen verloopt zeer 

voorspoedig. 

   Olympische Winterspelen in groep 3B 



 

De verhuizing van groep 3 naar het lokaal dat voorheen als 

BSO lokaal werd gebruikt is goed gegaan. Het is nu een zeer 

ruim en gezellig ingericht leslokaal voor groep 3B. 

Leerkrachten en kinderen voelen zich er heel prettig. 

De BSO die nu verhuisd is naar het hoofdgebouw, heeft daar 

ook ‘z’n draai’ gevonden. We gebruiken nu de hal van het 

hoofdgebouw overdag als leerplein voor onze leerlingen en na 

schooltijd chillen en spelen er de kinderen van de BSO 

Compananny. De hal is er een stuk functioneler en gezelliger 

op geworden. Het oprichten van onze eigen nieuwe 

bibliotheek is nog in ontwikkeling en daar hopen we nu binnen 

afzienbare tijd snel resultaten van te gaan zien. In ieder geval 

zijn er al een ruime voorraad nieuwe boeken aangeschaft, 

waar we ook zeker nog mee doorgaan. 

 Pop art in groep 6 

Over bibliotheek gesproken.. Vanaf de zomer 

zijn we gestart met een totaal aanpak voor het 

leesonderwijs bij het voorbereidend lezen 

(groepen1 en 2), aanvankelijk lezen (groepen3) 

en voortgezet technisch lezen (groepen 4 t/m 8). 

Deze totaalaanpak onder de naam LIST is 

gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en de 

daaruit ontwikkelde methodiek is gebaseerd op 

leesbeleving, boekpromoties, leesmotivatie, veel 

leestijd etc. We durven al wel te beweren dat de 

resultaten voor lezen beter zijn dan voorheen.                            Pinda’s rijgen in groep 3A 

Het voornaamste doel van deze nieuwe LIST aanpak is om onze leerlingen het plezier in lezen bij te 

brengen en ze sneller op het leesniveau te brengen dat voor hen haalbaar is.  

 

We zijn opleidingsschool voor de HAN. Dit houdt in dat 

onze schoolopleider (Hester van Harten) studenten 

plaatst in alle verschillende groepen van onze school. 

We vinden het heel belangrijk om het ‘aanstormende 

talent’ te begeleiden naar het prachtige beroep van 

leerkracht! Op dit moment zijn er studenten in groep 

1/2A, groep 6. Er zijn ook twee studenten van de Minor 

‘Bewegen en de Gezonde school’ op vrijdag bij de 

gymlessen. 

     Propjesdictee in groep 4/5B 

 



En dan toch nog maar weer even over corona. Het 

is nog steeds een flinke puzzel om het onderwijs in 

school goed vorm te geven vanwege het grote 

aantal besmette leerlingen en leerkrachten. We 

merken op dit moment wel dat er verbetering in 

de situatie ontstaat. De meeste kinderen zijn weer 

hersteld en de ruime meerderheid van het team is 

besmet geweest met corona en gelukkig ook weer 

hersteld. De versoepelingen die afgelopen dinsdag 

zijn afgekondigd hebben ook betekenis voor 

school.  

                                                                                                             Presentatie landendozen groep 7 

We zijn nog even in afwachting van een nieuw protocol en zullen daarna de 

aanpassingen/versoepelingen die we toe gaan passen met u delen. We zijn op dit moment heel 

optimistisch over de positieve ontwikkelingen rondom deze pandemie.                                                        

 

Nog één week en dan begint de 

voorjaarsvakantie. Dat klinkt alsof de winter 

alweer voorbij is…maar ja, veel hebben we daar 

overigens toch niet van gemerkt.  

Volgende week vrijdag 25 februari zijn de 

groepen 1 t/m 4 vrij en hebben de groepen 5 t/m 

8 tot 12 uur school. Dan begint deze 

welverdiende vakantie! 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans Verweij 

 

                                                                                                                          


