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www.denotenkraker.nl  010-2957273 

 

 

 

Beste kinderen, ouders en verzorgers, 

Tussen de laatste nieuwbrief én deze heeft een behoorlijke 

tijd gezeten. Mijn excuus daarvoor. Starten op een nieuwe 

school levert zoveel werk op dat ik een aantal zaken even 

opzij heb moeten zetten. De nieuwsbrief was daar één van. 

Na ongeveer twee en een halve maand is het tijd om u vanaf 

nu weer maandelijks op de hoogte te gaan houden van 

zaken waarmee wij op school bezig zijn. 

Mijn eerste weken zijn intensief maar erg leuk geweest. De 

Notenkraker is een prachtige school waar veel mooie dingen 

gebeuren maar waar ook nog veel werk verzet moet 

worden. Samen met het hele team gaan we dat aanpakken 

en we zullen jullie daarvan via deze nieuwsbrief op de hoogte 

houden. 

In de tussentijd staat mijn deur altijd open voor jullie. Heeft u 

vragen of wilt u iets kwijt? Loop gerust binnen. Ook wanneer 

u ontevreden bent over iets. Juist dan. Goed contact tussen 

de school en ouders is namelijk in het belang van uw kind.  

Bent u tevreden? Dan hoop ik dat u dit vooral op het 

schoolplein en daarbuiten deelt met iedereen die het maar 

wil horen.  

Kortom: heeft u een klacht, vertel het ons. Bent u tevreden, 

vertel het een ander. 

Rob van den Berg 

directeur 

 

 

 

Belangrijke data 

30-3-2018 

Goede vrijdag (vrij) 

2-4-2018 

Tweede paasdag (vrij) 

3-4-2018 

Studiedag (vrij) 

 

Schoolreis in gevaar 

Veel ouders hebben de 

ouderbijdrage nog niet 

betaald. Met dit geld 

organiseert de Ouderraad 

onder meer het jaarlijkse 

schoolreisje voor alle 

kinderen. Er is op dit 

moment te weinig geld 

binnen om het schoolreisje 

door te laten gaan. Mocht 

de betaling aan uw 

aandacht zijn ontsnapt dan 

wordt u vriendelijk verzocht 

het bedrag (50 euro per 

kind per schooljaar) alsnog 

vóór 4 april over te maken 

naar rekeningnummer: 

NL61INGB0005609402 

U kunt ook contant betalen 

bij Grace Chippendale of 

Lancia Giel. 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Verkiezingen op school 

Onze school werkt samen met de collega’s van SBO Hoogvliet 

aan een project over democratie. Afgelopen week stond 

daarover een artikel in de krant. 

 

 

Bron: De Botlek 

OP 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen én kiezen we  de 

leden van de Gebiedscommissie. In het crealokaal in ons gebouw 

is op die dag een stembureau. Handig! Neem dus uw stempas en 

identiteitsbewijs mee als u naar school komt. 

 

 

 

 

Wist u dat… 
namens de Ouderraad 

… wij u, vanaf nu, middels 

deze rubriek op de hoogte 

gaan houden met nieuws 

vanuit de OR? 

… wij van de opbrengst 

kledingverkoop van de 

Hoog Koeture iedere klas 

hebben voorzien van 

herbruikbaar plastic servies, 

een afwasteil, afwasborstel, 

afwasmiddel en 

theedoeken? Dit kunnen zij 

gebruiken tijdens de diverse 

activiteiten op school.  

 

 

Namens de school: dank 

aan de ouders! 
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Nieuws uit de klassen 

Onderbouw (groepen 1 en 2) 

De afgelopen periode hebben we bij de kleuters gewerkt met 

de thema’s ‘gezondheid’ en ‘geen twee dezelfde’. Heel 

bijzonder was het bezoek van de poppendokter. Ieder kind 

mocht bij zijn of haar knuffel even luisteren naar het hart en 

vervolgens een injectie geven. Wat moesten de knuffels 

huilen. De kinderen gaven hun knuffel gauw een verbandje 

of pleister en daarmee werd de ergste pijn verzacht. 

 

 
Bij het thema ‘geen twee dezelfde’ hebben we met de 

kinderen gekeken naar overeenkomsten en verschillen bij 

elkaar en in hun kleding. Dit hebben we in samenwerking met 

de peuterspeelgroep afgesloten. De komende periode gaan 

wij werken met het thema ‘kunst’en ‘alles groeit!’ 

 

Middenbouw (groepen 3 tot en met 5) 

Na de kerstvakantie is er hard gewerkt om de CITO-toetsen zo 

goed mogelijk te kunnen maken. In februari was het dan 

zover… Begrijpend lezen, woord- en AVI-lezen, spelling, 

rekenen met verhaaltjessommen, hoofdrekenen en 

woordenschat. Voor de één viel het mee, voor de ander 

tegen. 

Naast oefenen voor en het maken van de CITO, hebben we 

ook veel nieuwe dingen geleerd. 

En nu kijken we uit naar het tweede rapport, spannend! 

Dan breekt de laatste periode van dit schooljaar alweer aan. 

Een periode waarin er ook tijd is voor leuke dingen zoals het 

lente-ontbijt, vader-kind avond en het schoolreisje... We gaan 

ook door met werken aan ons gedrag in de school en op het 

plein (PBS). 

De meeste groepen kunnen nu superstil in een keurige rij 

lopen. Het volgende waar we ons op gaan richten, is het 

spelen op het plein. De meesters en juffen proberen het 

goede gedrag op een positieve manier te belonen door 

"nootjes" of "muntjes" uit te delen. 

 

 

Lentefeest 
In je pyjama naar school! 

Op donderdag 29 maart 

hebben de ouders ’s 

ochtends een makkie! Dan 

is het weer Lentefeest en de 

kinderen mogen dan naar 

school in hun pyjama of 

onesie. Dat scheelt tijd in de 

morgen… 

Na het ontbijt doet elke klas 

iets dat met het voorjaar en 

met Pasen te maken heeft. 

De leerkrachten mogen hun 

creativiteit de vrije loop 

laten. 

En dan volgt ook nog eens 

een lang weekend: vrijdag 

is Goede Vrijdag en 

maandag tweede 

Paasdag. Dinsdag zien we 

dan iedereen weer op 

school. 
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Bovenbouw (groepen 6 tot en met 8) 

Deze periode hebben de kinderen de cito’s van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en 

spelling gemaakt. De kinderen doen nu hard hun best voor de volgende eindtoets.  

Verder hebben de kinderen een les gehad over het gedrag op het plein. De kinderen mochten 

verschillende situaties uitspelen en op een juiste manier oplossen. Dit was erg leuk en de kinderen 

waren erg creatief in het bedenken van oplossingen.  

LAN-groepen 

De kinderen van de Langroep doen supergoed hun best.  

We hebben een nieuwe rekenmethode Reken zeker en zijn 

allemaal hard bezig met de toetsen. 

De leerlingen van Lan B zijn klaar met cursus 4 van Mondeling 

Nederlands en zijn nu de toets hiervan aan het maken. De 

kinderen van Lan C werken in cursus 1. Een groepje leerlingen 

van Lan A hebben bijna cursus 3 klaar en het andere groepje is 

bezig met cursus 2.  

Indien mogelijk, kunnen de kinderen thuis werken op de 

computer met de programma’s Rekentuin en Ambrasoft.  

Ook kunnen er boeken worden geleend uit onze bibliotheek 

Mogen wij aan u voorstellen! 

Jeannet Monster, intern begeleider 

Mijn naam is Jeannet Monster. Sinds oktober 2017 ben ik gestart 

als intern begeleider op de Notenkraker. Ik werk samen met 

Inger Trommel. Inger zet zich in voor de LAN groepen en ik zet 

mij in voor de groepen 1 t/m 8. 

 

Wat is een intern begeleider? Een intern begeleider coördineert 

alles wat met zorg te maken heeft, voert gesprekken met ouders 

en externe instanties.  

 

De intern begeleider heeft gesprekken met leerkrachten over 

individuele leerlingen en over de groep. De intern begeleider 

bespreekt de resultaten van de CITO toetsen met de 

leerkrachten. Soms is het in het belang van de leerling of de 

groep dat de aanpak van de leerkracht aangepast wordt.  

 

De intern begeleider draagt bij aan de ontwikkeling, 

coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid op school.  

Ik ben op maandag, woensdag, donderdag en af en toe op 

vrijdag aanwezig. Mocht u zorgen hebben over de ontwikkeling 

van uw kind, bespreek dit dan in eerste instantie met de 

leerkracht. De leerkracht kent uw kind het beste. U kunt na een 

gesprek met de leerkracht altijd mijn hulp inroepen. 

 

 

 

 

 

 

  Jeannet 

 

Carla 
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Carla Yorks, onderwijsassistent 

Graag wil ik mezelf voorstellen als onderwijsassistent in groep 3. Ik ben Carla Yorks, 46 jaar, 

woon in Rotterdam-Zuid. Alleenstaande moeder van een dochter van 16 jaar. Ik heb 

gewerkt als thuishulp, schoonmaakster, pedagogisch medewerker en invalleerkracht op 

verschillende basisscholen in Rotterdam en Den Haag. Als persoon ben ik sociaal, heb 

een open houding, ben betrouwbaar, spontaan, collegiaal, lief en gezellig. Iedere dag 

vind ik het een uitdaging om de kinderen op de juiste manier te begeleiden en te 

ondersteunen. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met mijn directe collega's van het 

onderwijsteam, het ondersteunend personeel en  de ouders. 

 

 

Schoolfotograaf 

 

Dinsdag 13 maart was de schoolfotograaf op De Notenkraker. Dat liep gesmeerd doordat 

de Ouderraad zich hiermee bezig hield. Leden van de raad haalden en brachten de 

kinderen van en naar de klassen zodat de fotografen hun werk konden doen zonder 

oponthoud. Wij zijn deze ouders zeer dankbaar! 

 

 
 

Wanneer en hoe u over de foto’s kunt beschikken hoort u nog! 


