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ALGEMEEN NIEUWS 
 

Nieuwsbrief 
Beste ouders, verzorgers, 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief vanuit de nieuwe directie. Het is de bedoeling dat deze een 

keer per twee weken verschijnt. In geval van dringende mededelingen zullen we u via 

ouderportaal benaderen. 

We wensen u veel leesplezier! 

 
Studiedag 22 november 
Op 22 november was er een studiedag op ‘t Pierement. We zijn die dag met het hele team 

bezig geweest met groepsplannen, leerdoelen, instructie, verwerking, verdieping en reflectie. 

Omdat de leerresultaten van de leerlingen zwak zijn was het nodig om het over deze 

basisvaardigheden te hebben en de leerdoelen op een rij te zetten. Wat moeten de kinderen 

kennen en kunnen als we straks de middentoetsen van CITO gaan maken in januari/februari? 

Welke leerdoelen horen daarbij en welke lessen moet ik daarvoor geven? Dat waren de 

kernvragen van de dag. 

Een ander belangrijk gespreksonderwerp was het pedagogisch klimaat op de school, hoe is de 

sfeer hier, hoe gaan kinderen met elkaar en met de materialen om? En houdt iedereen zich 

wel aan de regels en afspraken die gemaakt zijn? 

Dit alles gaan we met het hele team weer scherp neerzetten zodat rust en regelmaat 

terugkeren in de school. Moppert uw kind dat we erg streng zijn? Dat kan kloppen. Het is even 

nodig tot iedereen zich alle regels en afspraken weer eigen heeft gemaakt. 

 

                                         AGENDA KOMENDE WEKEN 

 

Maandag 
 
 
 
Maandag 
Vrijdag  

5 december 
 
 
 
26 december t/m 
6 januari 
 

Sinterklaasfeest. 
Leerlingen zijn om 12.00 
uur vrij! 
 
Kerstvakantie 
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Inloopmoment voor ouders. 
Afgelopen woensdag was er weer een inloopmoment voor ouders die nog vragen of 
opmerkingen hadden over de ouderavond van 8 november. Ook andere onderwerpen 
kwamen ter tafel. Het was fijn te horen dat de aanwezige ouders al merkten dat de rust en 
structuur terugkwam in de school. Ook spraken ze vertrouwen in de toekomst naar ons uit.  
 
Het laatste inloopmoment waarop u in deze vorm met de directie van gedachten kunt 
wisselen over de ouderavond is op 8 december van 13.30 uur tot 14.00 uur. 
 

Gymnastiek. 
Eén van de vragen van woensdag betreft de gymnastieklessen. Ook hier hebben we te maken 
met het grote lerarentekort. ‘t Pierement heeft een sportcoach van SPURD ingehuurd om 
sportactiviteiten te verzorgen. Hij is geen leerkracht en mag daarom ook geen gymlessen 
geven in de Vaart. Ook niet als er een leerkracht mee is die geen gymbevoegdheid heeft. 
Daarom, én om het weglekken van kostbare onderwijstijd (heen lopen, omkleden, gymles van 
een uur, omkleden, teruglopen kost in totaal 2 uur, waarvan een uur onderwijs) tegen te gaan, 
is er voor gekozen om sportactiviteiten te organiseren op het schoolplein. De leerlingen 
beleven daar over het algemeen veel plezier aan en bewegen veel. Om alles is goede banen 
te leiden is er ook altijd een personeelslid bij aanwezig. Bij slecht weer wordt er uitgeweken 
naar de speelzaal van de kleuters. Natuurlijk spelen de leerlingen ook twee keer per dag een 
kwartier buiten. Bij elkaar opgeteld wordt er voldoende afwisseling geboden tussen in- en 
ontspanning. Deze manier van sporten houden we in ieder geval dit schooljaar aan. Hoe het 
er het komend schooljaar uit gaat zien is nog niet bekend. 
 

Sinterklaas 
Vandaag waren de strooipieten op school, die alle kinderen een bekertje pepernoten hebben 
gegeven. Maandag 5 december vieren we het sinterklaasfeest. De leerlingen zijn dan om 12.00 
uur vrij! 
 
 
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP VRIJDAG  9 DECEMBER 

 

 
 


