
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 13 
Woensdag 21 maart  leerlingenraad 

Donderdag 22 maart  MR-SR-vergadering 

vrijdag 23 maart  Nieuwsbrief 14 

 

  

 
JARIG 
Johan Vermeulen  10 maart groep 5/6 

Bas van Kooten  11 maart groep 5/6 

Senna Petersen  11 maart groep 7/8 

Joseph Crott   15 maart groep 2 

Mels van der Vlist  15 maart groep 2 

Benjamin van der Post 16 maart groep 3 

Tim Verwoerd   21 maart groep 7/8 

Thomas Bos   23 maart groep 4 

 
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 

NIEUWS 
 

 Oproep OR-lid 

 Koningsspelen 

 Gymkleding 

 Student Damian bij juf Liäne  

 Talentenklas, voorstellen José Schildwacht 
 Geen invalleerkracht, wat te doen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste ouders 

Binnen de ouderraad (OR) zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder 
die ons team kan versterken. We zoeken iemand die het leuk vindt om 
mee te helpen met het praktisch ondersteunen van activiteiten in en om 
de school. Denk bijvoorbeeld aan feesten als: Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
maar ook activiteiten als de afsluiting van groep 8, school EHBO etc. 
Mocht je vragen of  interesse hebben spreek Bianca (moeder van Evelien, 
Twan en Daan) dan graag even aan of stuur haar een mailtje. 
(bianca@arjanvandereijk.nl) 
Groetjes namens het OR team 

Jeanine, Marianne, Sam, Mireille, Marjolein, Bianca en Jolien 

 

 

Koningsspelen 

Op woensdag 25 april vinden in Haastrecht de koningsspelen weer plaats. We willen voor de 

kinderen er weer een sportieve dag van maken. Het zou erg leuk zijn als we op alle 3 de locaties 

waar de koningsspelen plaats vinden een springkussen of stormbaan kunnen neer zetten. 

Daarom ben ik op zoek naar een aantal ouders met een eigen bedrijf die een deel hiervan willen 

sponsoren. Op deze manier kunnen alle kinderen van een springkussen 

of stormbaan genieten! 

Wilt u met uw bedrijf sponsoren? Laat dit weten via: liane.duran@degroeiling.nl  

Alvast heel erg bedankt namens alle kinderen! 

Binnenkort zal er ook weer een oproep geplaatst worden voor hulpouders dus schrijf 25 april 

alvast in uw agenda! 

 

mailto:liane.duran@degroeiling.nl


 

Gymkleding 

Bij een aantal kinderen is de gymkleding wat aan de kleine kant. Ook zijn er een hoop schoenen 

kapot of te klein. Wilt u de kleding van uw kind controleren? Sporten is het fijnst voor de 

kinderen in een korte broek en een T-shirt. Graag stevige schoenen, niet van die turn/ballet 

schoentjes (Deze zijn vaak erg glad en bieden geen goede bescherming/veiligheid voor de 

voeten). Het zou ook erg fijn zijn vooral bij de onderbouw als de naam van het kind in de 

schoen staat. Wij doen ook sportopdrachten zonder schoenen aan en doordat veel kinderen 

dezelfde schoenen hebben is het vaak puzzelen welke schoen bij wie hoort.  

De kinderen met lange haren moeten een staart/vlecht in. De haren van de kinderen moeten 

tijdens gym vast. Dit is voor de veiligheid van het kind. Geen haren in het gezicht. Stop anders 

bij uw kind wat extra elastiekjes in de gymtas dan kan er in de gymzaal een staart gemaakt 

worden. Dit geldt ook voor jongens met langer haar. Sieraden gaan tijdens de gym ook af. Ook 

dit is voor de veiligheid van de kinderen. Ze kunnen deze in de gymzaal op de tafel neerleggen. 

Armbandjes die niet afkunnen zullen thuis afgeknipt moeten worden. 

(gym) Juf Liäne 

 

 

Student Damian - Korte beschrijving van mij: 
Zoals jullie misschien al va uw kinderen vernomen heeft is er een 
nieuwe gymmeester. Misschien vertellen ze u ook nog wel mijn naam, 
maar wie is die nieuwe gymmeester eigenlijk? Dat ben ik. Ik ben 
Damiën en ben 21 jaar oud. Zelf ben ik een fanatiek judoka bij de 
judovereniging uit Oudewater. Ik beoefen deze sport al sinds ik vijf jaar 

ben. Naast deze sport sta ik ook regelmatig in de sportschool om daar 
mij conditie op pijl te houden. Sinds de laatste 3 jaar heb ik nog een 

hobby erbij gekregen en dat is obstakel runs. Een obstakel run is 
eigenlijk een run waarbij je een bepaald parcours loopt waar 
verschillende obstakels tussen zitten. Denk aan touwklimmen, tijgeren 
door de modder etc. Al deze hobby’s die ik doe ik met veel plezier.  
Naast mijn hobby’s ga ik ook nog naar school. Ik ben 3e jaars student 

aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Bij deze studie 
wordt je opgeleid tot toekomstig gymdocent. Vanaf deze week loop ik 
stage bij juffrouw Liäne en ik zal tot het einde van het schooljaar 
blijven.  

   



 

Talentenklas 
 

Vanuit één van de eerste studiedagen van de 3 scholen werd de wens uitgesproken om meer 

aandacht te besteden aan kinderen die meer aan kunnen. Een kleine projectgroep met 

leerkrachten van de 3 scholen heeft zich gericht op het maken van een plan van aanpak 

voor een talentenklas. Vervolgens hebben de leerkrachten van groep 5 t/m 8 voor ieder kind 

een screeningslijst ingevuld. De directies hebben een leerkracht gevonden, José 

Schildwacht, die de 2 gevormde groepen op vrijdagmiddag les gaat geven.  José Schildwacht 

heeft ervaring met het vormen van en lesgeven aan talentenklassen, kennis van top-down 

leren, kennis van `leren leren’ aan kinderen en kennis van verschillende leer- en 

denkstrategieën. In de nieuwsbrief zal zij zich voorstellen, aanstaande vrijdag kunt u haar 

persoonlijk in de aula ontmoeten. De talentenklas start vrijdagmiddag 16 maart. Wij streven 

ernaar de talentenklas i.i.g. tot de zomervakantie voort te zetten als deze talentenklas 

succesvol blijkt te zijn. 

 

Beste ouders,                                                                                         

 

Plusklas  

Vanaf vrijdag 9 maart start ik met de begeleiding van de plusklassen voor de 3 scholen in 

Haastrecht. Ik ga met de twee plusgroepen van de ‘Haastrechtse combinatie’ werken in  

projecten van ongeveer 6 weken.  Na elk project is er een presentatie waarbij ouders van 

harte bij aanwezig mogen zijn. Tijdens deze projecten zal ik mij vooral richten op het 

uitdagen van het praktisch/creatief/analytisch denkvermogen van de leerlingen. 

U kunt regelmatig de vorderingen volgen via de nieuwsbrief van de scholen. 

 

Dit ben ik 

Ik ben José Schildwacht-Rolaf en  werk al 27 jaar in het onderwijs. Sinds 2010 ben ik bezig 

mij te specialiseren in het onderwijs aan (meer)begaafde leerlingen.  Momenteel begeleid ik 

de (meer)begaafden van OBS De Kiezel en Kei in Bergambacht en OBS Koningin Emma in 

Schoonhoven en ondersteun ik op deze twee scholen de directies met het opzetten van het 

hoogbegaafden beleid. Ik doe dit met veel plezier.  

 

Ik vind het een uitdaging om nu in Haastrecht een plusklas op te zetten voor de 3 scholen 

van Haastrecht. Wilt u even komen kennismaken? A.s vrijdag 9 maart ben ik om 13.15 uur 

op school  voor u in de aula aanwezig. 

José Schildwacht- Rolaf. 
 



Geen invalleerkracht….Wat nu?  

 

 

In de herfst- en winterperiode zijn er regelmatig leerkrachten ziek. Dit zijn 

achtereenvolgens de oplossingen:  

 

1. invalpool 

2. teamleden van de Morgenster  

3. Directie gaat voor de groep 

4. De groep wordt verdeeld over de andere groepen 

5. De groep wordt `naar huis gestuurd’. Wat betekent dat u tijdig gemaild 

wordt om opvang voor uw kind te regelen omdat er niemand is om uw 

kind(eren) op te vangen. 

 

 

Dit is wat ik van u vraag om in het uiterste geval te doen: 

Als er niemand beschikbaar is om de groep op te vangen, zal ik u 

mailen dat u opvang moet regelen voor uw kind(eren). Ik ben bekend 

met het gebruik van app-groepen per klas. Graag wil ik dat diegene die 

de mail tijdig leest, dit z.s.m. in die appgroep plaatst om een groter 

bereik te hebben. Zo zorgen we ervoor dat niemand voor verrassingen 

staat.  

 

Uiteraard zullen we als directie en team er alles aan doen om deze laatste 

oplossing te voorkomen. Ik ben dan ook trots op mijn teamleden dat zij weinig 

ziek zijn, klaar staan om in te vallen én meedenken in alle gevallen van ziekte 

die geweest zijn.  

 


