
 

  

Beste ouders, verzorgers en kinderen, 

Deze nieuwsbrief informeert jullie over de belangrijkste 

zaken voor volgend schooljaar. En dat zijn er nogal 

wat! 

Dik verdiend 

Er is het afgelopen jaar zeer hard gewerkt door 

iedereen op de school. Wij zijn het team zeer 

dankbaar voor hun tomeloze inzet, gedrevenheid en 

passie voor het werken met jullie kinderen. Zij hebben 

een vakantie dik verdiend! 

 

Duizelen 

Veel is aangepakt afgelopen schooljaar. Als je het 

allemaal op een rijtje zet, duizelt het ons zelfs een 

beetje. Maar we gaan daar gewoon mee door. Alleen 

het best denkbare onderwijs is goed genoeg voor de 

kinderen van De Notenkraker en om dat te bereiken 

moeten we veel werk verzetten. Nieuw komend 

schooljaar: de pauze wordt anders. 

 

Rust lekker uit! 

Nu eerst zomervakantie. Wij wensen jullie allemaal een 

prachtige tijd. Rust lekker uit, doe waar je zin in hebt en 

laad je weer op voor een nieuw, mooi schooljaar. Dan 

doen wij dat ook! 

  

Tot 2 september. 

Rob van den Berg   Saskia de Bruijne 
directeur    adjunct-directeur 
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JULI 2019 

Let op! Activeer 

uw ouderportaal-

account 

Na de zomer-

vakantie verloopt 

alle communica-

tie met ouders via 

het ouderportaal. 

Er gaan dan geen 

papieren brieven 

meer met de 

kinderen mee 

naar huis. Het is 

dus belangrijk uw 

account te 

activeren. U heeft 

daarvoor eerder 

een inlogcode 

ontvangen.  

 

 

02 september 

Eerste schooldag 

11 september 

Studie dag, 

kinderen vrij 

09 – 20 september 

Startgesprekken 

04 oktober 

Studiedag, 

kinderen vrij 

21 – 25 oktober 

Herfstvakantie 
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Wij presenteren: onze beste opstelling! 

 

De indeling van de groepen is altijd een enorm gepuzzel. Dat was dit jaar niet 

anders. Wat zijn de wensen van de leerkrachten? Wat willen ouders en wat is 

nodig voor de school? Op zoek naar 'de beste opstelling' zijn we uitgekomen 

op onderstaande groepsindeling. 

Groep Leerkracht(en) 

 

1/2 

 

juf Truus, juf Tina 

1/2 

 

juf Marquerite, juf Tina 

3 

 

juf Indra, juf Saliha (OA) 

4a 

 

juf Mariëtte, juf Liselore 

4b 

 

juf Sabina 

5 

 

 juf Laura 

6a 

 

juf Grace, juf Deborah, juf Demi (OA) 

6b 

 

juf Sandra, vacature 0.4, juf Demi (OA) 

7 

 

juf Kim, juf Deborah, juf Monique (OA) 

8 

 

juf Nicole, juf Monique (OA) 

LAN 

 

juf Marjan, juf Liselore 

Gym meester Erwin, juf Kim 

 

IB juf Annemijn (1 t/m 4) 

juf Jeannet (5 t/m 8 +LAN) 

 

 

Voor groep 6b staat nog een vacature open voor twee dagen. Gezien het 

enorme tekort aan leerkrachten zal het een grote klus zijn om dit op te vullen 

met een bevoegde collega. Totdat we die hebben gevonden neemt een 

medewerker van een onderwijsbureau de invulling van deze dagen voor zijn of 

haar rekening. 

Om de afsluiting van hun basisschoolperiode zo succesvol mogelijk te maken 

vinden wij het een goed plan om de leerkracht van groep 7 telkens mee te 

verhuizen naar groep 8. De leerkracht van groep 8 verhuist naar groep 7 en gaat 

volgend jaar dan weer mee met de groep naar 8. Zo gaat er in groep 8 geen 

tijd verloren aan een lang wenproces maar kan direct na de vakantie met een 

voor de kinderen bekende leerkracht aan de slag worden gegaan. Zo min 

mogelijk tijdverlies. Daar gaat het hier om. 

 



Lokaal van groep 

 

wordt of blijft lokaal van: 

1 

 

1/2 

2 

 

1/2 

3a 

 

5 

3b 

 

3 

4 

 

4a 

5a 

 

4b 

5b 

 

6b 

6 

 

6a 

7 

 

7 

8 

 

8 

LAN A 

 

LAN 

 

  

Hier moet u volgend schooljaar zijn! 

Welke groep vindt u waar? 

 

 



 

 

  
Helaas is er ook altijd afscheid… 

We nemen afscheid van een aantal collega's. Juf 

Nancy (groep 1, groep 5b en groep 8) keert niet 

terug en ook juf Shaymae (LAN B & C) gaat ergens 

anders aan de slag. Juf Naomi (kleuters) en juf Ela 

(groep 5 en 8) vertrekken eveneens. Zij werken 

voor een uitzendbureau. Voor dit bureau gaan zij 

op een andere school aan de slag. Dank jullie wel 

en heel veel succes met wat er op jullie pad komt! 

 

Met pensioen! 

Juf Marlies heeft ervoor gekozen om samen met haar man te gaan 

genieten van het goede leven. Ze zijn dol op Duitsland dus daar zullen ze 

veel te vinden zijn. Juf Marlies heeft 1,5 jaar op onze school gewerkt maar 

nog veel langer in het onderwijs: 38 jaar! Wij wensen juf Marlies een 

prachtige tijd en danken haar voor haar inzet voor de kleuters van De 

Notenkraker. 

 
Onze laatste meester! 

Een heuse senior op De Notenkraker is 

meester George. 20 jaar heeft hij hier 

gewerkt. 43 jaar heeft hij voor de klas 

gestaan… Heel bijzonder is het om te zien 

dat hij tot de laatste dag met passie en 

gedrevenheid voor de klas staat. Wij zijn 

er trots op dat hij op onze school heeft 

gewerkt. Altijd positief, altijd gemoti-

veerd. Een rekensom leert dat hij 

ongeveer 1100 kinderen op weg heeft 

geholpen in zijn hele carrière.  Dan kun je 

toch echt met een gerust hart van je 

pensioen gaan genieten. Wij wensen 

meester George een geweldige tijd. Dat 

is dubbel en dwars verdiend! 

 

 

 

 



  

Gedrag aanpakken  

Om het gedrag van onze leerlingen in goede banen te leiden gaan we volop verder 

met Positive Behaviour Support (PBS) Duidelijke gedragsverwachtingen formuleren, 

ongewenst gedrag negeren en ernstig grensoverschrijdend gedrag consequent 

aanpakken (uitstapkaart). Dat geeft een helder klimaat in de school. De nadruk op 

verwachtingen in plaats van op regels maakt dat er een positieve aanpak is in plaats 

van een negatieve. Preventie in plaats van repressie. 

 

Groepen 7 en 8  

Speciaal voor de groepen 7 en 8 maakt 

Carolien van Dijk van de PO-Raad  samen met 

de leerkrachten van deze groepen een plan 

om in te springen op die onderdelen van de 

stof die veel leerlingen in deze groepen nog 

niet goed onder de knie hebben. Op die 

manier willen we ook in de laatste twee jaren 

uit deze kinderen halen wat erin zit. 

 

Duizelingwekkend 
veel actie volgend schooljaar 

Onze school is en blijft in ontwikkeling. Ook volgend schooljaar. Alle leerkrachten 

in alle groepen kunnen rekenen op ondersteuning, coaching en hulp. 

 

Kleuters 

De leerkrachten van de 

onderbouw, de kleuters, 

krijgen coaching on the job 

van Joke Kamstra. Joke 

geeft les aan de 

Hogeschool Windesheim, 

heeft kleuterboeken ge-

schreven en heeft erg veel 

verstand van onderwijs. Zij 

gaat de kleuterleerkrachten 

helpen het kleuteronderwijs 

op onze school verder te 

verbeteren. 

 

Observeren 

Sylvia Buitendijk werkt bij het schoolbestuur en zij 

doet niets anders dan lessen observeren en 

nabespreken met leerkrachten. Waar kan het 

beter? Wat ging heel goed? Eén dag per week 

gedurende het hele schooljaar zal zij deze taak op 

zich nemen voor alle klassen binnen onze school. 

 
Kunst van het lesgeven 

Aanvullend hierop gaan we schoolbreed door met 

De kunst van het lesgeven. Dat is een aanpak van 

lesgeven die zeer effectief is. Dit schooljaar zijn we 

hiermee gestart. De OCTO-groep begeleidt ons 

hierin met studiedagen en klasbezoeken om in kaart 

te brengen hoe onze leerkrachten dit model in 

praktijk brengen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Professionele aanpak van de pauze 
 Heel blij zijn wij met een grote wijziging voor de pauze: professionele 

krachten zullen activiteiten gaan organiseren op het schoolplein. Dat 

allemaal in het verlengde van de doelen en leerlijnen die onze Lekker Fit! 

leerkrachten hanteren tijdens hun lessen. 

 

Halo Jobbing neemt deze 

professionalisering voor haar 

rekening. Dit is een bedrijf dat is 

gespecialiseerd in het orga-

niseren van educatieve sport-

momenten en het leveren van 

vakleerkrachten voor bewe-

gingsonderwijs.  

Tijden 

De groepen 1 tot en met 4 gaan 

van 11.30 uur tot 12.00 uur naar 

buiten. Van 12.00 uur tot 12.30 uur 

gaat SBO Hoogvliet naar buiten 

en van 12.30 uur tot 13.00 uur zijn 

de groepen 5 tot en met 8 en LAN 

aan de beurt. De medewerkers 

blijven daarna nog een half uur 

om eventuele ruzies op te lossen 

zodat de leerkrachten direct na 

de pauze verder kunnen met hun 

werk. 
 

Medewerkers van Halo Jobbing 

werken volgens onze PBS-aanpak 

en ze stemmen hun activiteiten af 

op de lessen van juf Kim en meester 

Erwin. Er blijft ook ruimte om te 

chillen natuurlijk! Een professionele 

pauzeaanpak zonder extra kosten 

voor ouders dus.  

Natuurspeeltuin 

Overigens gaat komend najaar de 

spa in de grond om de 

natuurspeeltuin naar het school-

plein te verplaatsen. Deze natuur-

speeltuin zal worden meegenomen 

in de plannen van Halo Jobbing. 

 

Goed voor de leertijd 

Bedoeling van dit alles is om de 

pauze, de meest lastige 

onderwijssetting die er is, rustig te 

laten verlopen. Dat is weer 

belangrijk om ervoor te zorgen dat 

conflicten niet na-ijlen in de klas en 

zo kostbare leertijd in beslag 

nemen.  

  



 

 

  

 

Naar theater en museum  

ook komend schooljaar 

 
Heel succesvol was de deelname van 

onze school aan het Kunst- en 

cultuurtraject Rotterdam (KCR). Alle 

groepen hebben afgelopen schooljaar 

twee maal een voorstelling of museum 

bezocht. Ook waren er voorstellingen op 

school.  

 
Komend schooljaar gaan we dit opnieuw doen! De leerkrachten hebben inmid-

dels gekozen wat ze willen voor hun groep en nog voor de vakantie is alles rond. 

 

Soms gaat het niet zoals het hoort. Helaas is een 

voorstelling afgelopen schooljaar verstoord 

door leerlingen van onze school die het heel 

moeilijk vonden om zich te blijven 

concentreren. Dat pakken we op z'n 

Notenkrakers aan… 

 

Als excuus hebben de kinderen tekeningen 

en gedichten gemaakt die ze hebben 

aangeboden aan de acteurs. Zo konden ze 

met hen in gesprek over hoe het voor hen is 

als zoiets gebeurt. Deze ontmoeting was 

even leerzaam als de voorstelling zelf. Goed 

gedrag kun je leren! En daar gaan we 

volgend jaar gewoon mee door. 

 

 

Fijne vakantie en tot 2 september! 
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