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Beste ouders, verzorgers,  

 

Hierbij sturen wij u onze maandelijkse nieuwsbrief toe met daarin belangrijke 

data voor de komende periode en nieuwsberichten over de ontwikkelingen 

in en rondom de school. 

Kalender november 2022  Kalender december 2022 

1 nov Luizencontrole 2 dec Bezoek Sint op school  

3 nov  Schoolbezoek College van 

Bestuur  

7 dec College van bestuur sluit aan 

bij MR vergadering 

11 nov Nationaal schoolontbijt 16 dec Kerstknutselochtend 

13 nov Sinterklaas intocht Noordijk 22 dec Kerstdiner op school 

21 nov Bibliotheek bezoek op 

school groep 5 t/m 8 

23 dec Vanaf 12:00 uur alle 

leerlingen vrij 

22 nov Schoolzwemmen groep 3-4-

6 

26 dec Kerstvakantie t/m 6 jan. 

22 nov Beleef het Assink 

 

23 nov Bibliotheek bezoek op 

school groep 1 t/m 4 

Stagiaire 

In onze vorige nieuwsbrief heeft Mandy Steneker zich aan u voorgesteld, 

stagiaire groep 5 t/m 8. Helaas moeten wij u in deze nieuwsbrief melden dat 

Mandy na de Herfstvakantie haar stage gaat vervolgen op de Menno ter 

Braakschool in Eibergen.  

Wij hebben deze keuze met elkaar gemaakt, omdat juf Anouk nieuw is 

gestart in deze groep heeft zij alle aandacht en tijd nodig om haar eigen 

weg te vinden in de school, in de groep en in het team. Hierdoor kan zij 

Mandy niet de stagebegeleiding bieden die wij haar als team gunnen. In 
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goed overleg hebben we gekeken naar een mogelijke andere school en die 

is gevonden. Wij hopen dat Mandy ons in een volgende stage nog een keer 

komt bezoeken en wensen haar een hele fijne stagetijd op de Menno! 

Terugblik Kinderboekenweek 

Graag delen we met u onze korte 

terugblik op de Kinderboekenweek. 

We hebben een prachtige opening 

gehad op de Needse Berg, waarbij 

jong en oud samen optrokken. Ook 

de dagen erna in de klas werd er 

heel veel gelezen en voorgelezen 

door jong en oud en er kwam een 

‘’oude’’ bekende om even een 

boek voor te lezen. Erg leuk! De laatste activiteiten vinden deze week nog 

plaats met o.a. de boekenmarkt. Vanuit de kinderen horen we veel positieve 

reacties terug en ook vanuit het team vonden we het een geslaagd thema! 

Bezoek CVB ‘College van bestuur’ 

Donderdag 3 november bezoekt het College van Bestuur de Tormijnschool. 

Jaarlijks brengen zij een bezoek aan alle scholen van Stichting Oponoa. 

Tijdens dit bezoek wordt o.a. gesproken over beleidsvertaling en 

kwaliteitszorg. Daarbij zullen zij in gesprek gaan met de directeur 

onderwijsteam, locatiecoördinator en zorgcoördinator en aansluitend na 

schooltijd zullen zij ook met de leerkrachten in gesprek gaan. 

Leerlingenraad 

Ook dit jaar wordt er een leerlingenraad gekozen. Vanaf groep 3 t/m 8 zal 

per groep 1 leerling vertegenwoordigd zijn in de leerlingenraad.  

Wij vinden het belangrijk op school dat we niet alleen over kinderen, maar 

vooral ook met kinderen in gesprek gaan.  

Iedere 6 weken komen we bij elkaar om te praten over dingen. 

Waar praten we dan eigenlijk over? 

Dit zijn uiteenlopende onderwerpen zoals:  

*  Het schoolplein 

*  De school 

*  Samenwerking Kindcentrum 

*  Evaluaties van activiteiten 

*  Wat speelt en leeft er op het plein en in 

de klas 

*  Waar zijn nog wensen of ideeën vanuit 

de kinderen die we mogelijk kunnen realiseren in de school of op het plein 

De leerlingenraad zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.  
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Covid Sectorplannen basisonderwijs 

Het kabinet heeft een lange termijnstrategie Covid 19 uitgezet; deze strategie 

richt zich op twee gelijkwaardige doelen:  

1: sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit en vitaliteit en  

2: toegankelijkheid van de hele zorgketen voor iedereen.  

Het kabinet erkent de essentiële functie van het onderwijs en zal daarom bij 

het treffen van maatregelen het onderwijs zoveel mogelijk ontzien. Zij wil een 

scholensluiting te allen tijde voorkomen, tenzij er een onvoorzien 

noodscenario van kracht zal gaan.  

Het schoolbestuur en de school moet zich voorbereiden om een opleving 

van het virus en daartoe is het sectorplan opgezet. Scholen vullen dit nader 

in, in een draaiboek. Het gaat om de invulling van de maatregelen en 

activiteiten op schoolniveau, passend bij de verschillende scenario’s:  

Donkergroen: scholen volledig open zonder maatregelen  

Groen: scholen volledig open met lichte (basis) maatregelen  

Oranje: scholen volledig open met pakket maatregelen  

Rood: scholen niet volledig open  

 

 

 

 

 

 

Het kabinet besluit wanneer er wordt opgeschaald of afgeschaald qua 

scenario. Scholen hebben dan uiterlijk 1 werkweek om de nieuwe 

maatregelen in te voeren. Op dit moment werken wij aan de invulling van dit 

draaiboek in samenspraak met het bestuur van stichting Oponoa en de MR. 

Zodra het draaiboek is vastgesteld, zullen we de informatie delen met alle 

ouders. 

Wat vindt u van ons onderwijs? 

We horen graag uw mening over het onderwijs op onze school! Begin 

november, na de herfstvakantie, vragen we u daarom een vragenlijst in te 

vullen. De vragen gaan over verschillende thema's die spelen binnen het 

onderwijs op onze school. Op hetzelfde moment vragen we ook de mening 

van onze leerlingen, onze medewerkers en de schoolleiding. Zo krijgen we 

vanuit verschillende invalshoeken terug hoe er tegen onze school en ons 

onderwijs aangekeken wordt. Deze informatie helpt ons om terug te blikken 

op de ontwikkeling van het onderwijs op onze school en ook bij het zetten 

van volgende stappen. 
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Wat kunt u verwachten? Begin november 

ontvangt u een uitnodiging voor het 

onderzoek in uw mailbox. In die mail vindt 

u de link naar de vragenlijst. Houd uw 

mailbox, maar ook de ‘ongewenste mail’ 

daarom goed in de gaten. Per gezin 

ontvangt u één uitnodiging. De 

vragenlijst kan van 2 tot en met 16 november ingevuld worden. We 

verwachten de resultaten van het onderzoek voor de Kerstvakantie met u te 

kunnen delen. 

We horen graag ook uw mening over het onderwijs op onze school!  

Kunnen we ook op uw feedback rekenen? 

Terugkoppeling studiedagen  

‘’onder begeleiding van Willeke Evers van Primarum’’ 

Zoals u wellicht weet zijn wij dit schooljaar gestart met teamscholing over 

‘’Hoe kunnen wij ons onderwijs verzorgen in twee groepen, past onze visie 

nog bij de huidige manier van ons onderwijs en hoe waarborgen wij een 

doorlopende lijn van groep 1 t/m 8’’. Daarbij worden wij ondersteunt door 

Willeke Evers vanuit Primarum. Tijdens deze bijeenkomsten leren wij als team 

ook elkaar goed kennen. Wat zijn jouw idealen? Waar krijg je kriebels van? 

Hoe ziet jouw droom school eruit? Allemaal vragen die zoals op een dag 

voorbijkomen. Dit maakt dat wij als team steeds hechter worden en wij 

merken dat wij allemaal wel op 1 lijn liggen als het gaat over de manier van 

onderwijs verzorgen.  

Op dit moment wordt onze visie herschreven. Deze zal eerst met de MR 

worden gedeeld en daarna ook met u ouders.  

Naast het herschrijven van de visie wordt er ook in de klas hard gewerkt. Ons 

doel is om schoolbreed overeenkomsten te hebben vanaf groep 1 t/m groep 

8. Dit wanneer het gaat om gebruik van vragenblokjes, stoplicht voor 

stemgebruik, schoolregels, omgang met middelen en materialen en ook de 

overdracht van ons onderwijs. Hiervoor hebben alle groepen een 

klassenbezoek gehad op 20 oktober van Willeke Evers. Daarbij is voornamelijk 

gekeken naar overeenkomsten, verschillen schoolbreed. Maar ook naar de 

vormgeving van het lesgeven aan 4 jaargroepen. Hoe zijn de rollen verdeeld, 

hoe worden de lokalen/ruimtes gebruikt. 

Aansluitend aan het klassenbezoek zijn hierbij ook evaluatiegesprekken 

geweest met de groepsleerkrachten en ook teambreed wordt dit verder 

uitgewerkt. Wat we vooral zien is dat er veel positieve complimenten worden 

gegeven aan leerlingen, dat de sfeer in de groep/ school en team erg prettig 

is. Dit zijn de start ingrediënten tot het maken van prachtig onderwijs en om 

kinderen kunnen laten genieten van de basisschool. We zijn hierbij nog niet 
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daar waar we graag willen zijn, maar we genieten van iedere tussenstap die 

we maken.  

Wij zullen u in de toekomst ook uitnodigen om bij ons op school te komen 

kijken en ervaren hoe dit eruit ziet en waarbij u ook de sfeer kunt proeven in 

de klas.  

Terugkoppeling studiedag ‘’Oponoa breed’’ 

De studiedag op 12 oktober was een studiedag op stichtingsniveau. Deze 

dag stond in het teken van het strategisch beleidsplan. Hierbij werd input 

gevraagd vanuit het werkveld. Door te werken in kleine werkgroepen met 

mensen van verschillende scholen werd er vanuit verschillende hoeken naar 

onderwerpen gekeken en zijn er hele interessante en mooie gesprekken 

ontstaan. Deze input wordt verder verwerkt tot uiteindelijk het nieuwe 

strategisch beleidsplan dat wij t.z.t. met u zullen delen.  

De middag stond in het teken van verbinding, tussen scholen en tussen 

collega’s. Hierbij werden verschillende workshops aangeboden.  

Luizencontrole 

Na de herfstvakantie zal er op dinsdag 1 november een luizencontrole zijn 

voor alle groepen. Wilt u deze dag rekening houden met gel, vlechten etc.  

Welkom 

Na de herfstvakantie start Lily-Rose in groep 1. Wij wensen haar een hele fijne 

tijd op de Tormijnschool!  

Tot slot wensen wij iedereen  

 

 


