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Nieuwsbrief Oktober  

 

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 oktober 2022  Kalender november 2022 

6 okt Start Kinderboekenweek 

Groep 3 t/m 8 fiets mee naar 

school 

3 nov  Schoolbezoek College van 

Bestuur  

12 okt Studiedag alle leerlingen vrij 11 nov Nationaal schoolontbijt 

17 okt Deze week oudergesprekken 22 nov Schoolzwemmen groep 3-4-6 

18 okt Schoolzwemmen groep 3-4-6 22 nov Beleef het Assink 

19 okt Assink junior Toptijd  Preview december 

21 okt Afsluiting Kinderboekenweek 

13:30 uur met boekenmarkt 

2 dec Bezoek Sint op school  

24 okt Start Herfstvakantie t/m 28 

oktober 

 

 

Het schooljaar is nu echt gestart 

Forming, storming, norming en performing zijn de fases die we op dit moment 

doorlopen. Een nieuwe klas, een nieuwe juf of meester, andere regels en nieuwe 

verhoudingen. De meeste kinderen en leerkrachten moeten na de zes weken lange 

zomervakantie weer even wennen aan school. De eerste weken van het schooljaar 

noemen we ook wel ‘de gouden weken’. Hierin doorlopen leerlingen en leerkrachten 

verschillende fases van groepsvorming.  

De vier fases verlopen -grofweg- als volgt.  

Fase 1 Tijdens forming leren de kinderen elkaar en de leerkracht kennen en stellen de 

klas gezamenlijk nieuwe regels op. Samen stelt de klas vast wat ze belangrijk vindt, 

maar ook hoe ze kunnen reageren als een kind de regels overtreedt. Het is ook de 

periode dat de kinderen nog een beetje afwachtend zijn. Ze kijken nog de kat uit de 

boom. En juist door in het begin al de regels af te spreken, zal de volgende fase 

rustiger verlopen. 
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Fase 2 Storming 

Na die kennismaking, breekt de storming aan. Tijdens deze fase worden de 

verhoudingen duidelijk. Dat verloopt niet altijd even soepel of rustig. “Dit noemen we 

daarom ook de conflictfase’’. “Leerlingen zoeken de grenzen op om te ervaren 

waar die ligt. Ze kijken – soms letterlijk- wie de sterkste is. Er worden grapjes gemaakt. 

Dat zorgt voor botsingen en wrijvingen.” Die onrust is niet altijd de makkelijkste fase 

voor de leerkracht en de kinderen. “Maar het helpt als je weet wat je kunt 

verwachten en als er eerder afspraken zijn gemaakt met de klas waar je op terug 

kunt vallen.  

Fase 3, Norming. Tijdens de norming zijn de verhoudingen duidelijk en leren de 

kinderen elkaar steeds beter kennen. Ze gedragen volgens de regels die gezamenlijk 

zijn afgesproken. De rust keert terug. 

Fase 4, Performing fase. Deze fase komt na ongeveer zes weken. De klas vormt een 

eenheid en werkt samen op die manier die kenmerkend is voor de groep.  

Stagiaires 

Zoals u weet hebben wij ook dit schooljaar twee stagiaires op 

school. Hieronder stellen zij zichzelf even voor: 

Hallo Allemaal, 

Mijn naam is Floor Heijdemann, ik ben 17 jaar oud en ik woon in 

Neede. Mijn hobby’s zijn volleyballen en leuke dingen doen met 

mijn vriendinnen. 

Ik zit op het Graafschap College in Groenlo en doe hier de 

opleiding onderwijsassistent. Dit jaar is mijn 2e leerjaar. Iedere 

maandag en dinsdag en ik in groep 1t/m 4 bij Juf Annet en juf 

Judith. Ik heb het tot nu toe heel erg naar mijn zin en hoop dat ik 

een leuk halfjaar ga hebben op deze school! 

 

Hallo ouder(s)/verzorger(s),  

Mijn naam is Mandy Steneker, ik ben 18 jaar en ik kom uit 

Haaksbergen. Ik volg de opleiding Onderwijsassistent op het 

Graafschap College in Groenlo en ik zit nu in mijn laatste jaar. 

Tot eind januari ga ik stagelopen in de bovenbouwgroep. Ik heb er 

veel zin in en ik hoop dat ik er samen met de klas een gezellig half 

jaar van kan maken!  

 

 

Parro 

In de voorgaande schooljaren maakten de leerkrachten 

en ouders gebruik van Klasbord. Dat wordt dit schooljaar 

vervangen door Parro.  

Administratiesysteem Parnassys heeft een app waarbij de communicatie met ouders 

op een aantal gebieden snel, veilig en handig verloopt. Deze app heet Parro en 

vanaf 3 oktober zullen we hiermee gaan werken. We starten met het uitproberen 

van twee maanden, daarna wordt gekeken of we deze app ook daarna zullen 
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blijven gebruiken. Parro wordt o.a. gebruikt voor korte mededelingen, het aangeven 

van privacy voorkeuren door ouders, het organiseren van ouderhulp en de 

indeling/planning van de oudergesprekken. Indien uw mailadres bij ons bekend is, 

ontvangt u via de mail een uitnodiging voor de activatie van de app. Ontvangt u 

geen mailing vanuit school, maar wilt u wel de appberichten ontvangen? Geef dan 

uw mailadres door aan Alice Grobbee a.grobbee@oponoa.nl.  

Opgave oudergesprekken in Parro 

Maandag 10 oktober zullen wij vanaf 16:00 uur Parro openzetten voor de 

oudergesprekken. U kunt hierin zelf een dag en tijd kiezen die opengesteld staan. 

Dit wijst zich vrijwel vanzelf, maar mocht u hier nog vragen over hebben of mocht 

het niet lukken dan horen wij het graag.    

Bibliotheek 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de bibliotheek. 

Hier kunnen alle leerlingen kosteloos boeken lenen om thuis te lezen. Samen met de 

groepsleerkracht gaan zij onder schooltijd boeken uitzoeken. De leerkracht helpt 

hen om boeken op het juiste leesniveau dat aansluit bij het kind te vinden.  

 

Kinderboekenweek 

Donderdag 6 oktober start op de Tormijnschool de jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit 

jaar is het thema Gi-Ga-Groen. Wij zullen dit thema op een feestelijke manier 

openen samen met de peuters. Hiervoor zijn wij opzoek naar ouders die op 

donderdag 6 oktober willen mee rijden met de kleuters naar de Needse Berg. Groep 

3 t/m 8 gaat op de fiets. We vertrekken dan om 8:45 uur vanuit school. Wilt en kunt u 

meerijden, dan horen we dit graag! U kunt hiervoor mailen naar juf Heidi 

h.franssen@oponoa.nl  of juf Judith j.poel@oponoa.nl.  

Op vrijdag 21 oktober sluiten we de Kinderboekenweek ook gezamenlijk weer af. 

Hiervoor worden alle ouders, opa’s/ oma’s uitgenodigd om 13:30 uur op school. U 

kunt dan de gemaakte werkstukken bekijken en er zal dan een boekenmarkt zijn op 

school. Nadere informatie hierover volgt nog.   

Aanbod Bibliotheek 

De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in het kader van deze feestelijke week in 

vier bibliotheken voorstellingen voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Informatie 

hierover vindt u in de twee bijlagen van deze nieuwsbrief. 

mailto:a.grobbee@oponoa.nl
mailto:h.franssen@oponoa.nl
mailto:j.poel@oponoa.nl
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Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken, maar reserveren is noodzakelijk en kan via 

deze pagina: https://oostachterhoek.op-shop.nl/?search=kinderboekenweek 

 

Omgekeerd oudergesprek 

Door de wisseling in de midden- bovenbouw is er nog geen gelegenheid geweest 

voor ouders om een omgekeerd oudergesprek te hebben met juf Anouk. Wij willen 

alle ouders van deze groep hier wel de gelegenheid voor geven. Daarom is er in de 

week van 3 t/m 7 oktober ruimte om met Juf Anouk in gesprek te gaan.  

Een omgekeerd oudergesprek houdt in dat ouders informatie kunnen geven over 

hun kind aan de leerkracht. De leerkracht geeft tijdens dit gesprek geen informatie 

over de leerling.  

Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u dit aangeven bij juf Anouk door te mailen 

naar a.boerhof@oponoa.nl, graag ook aangeven welke dag uw voorkeur heeft dan 

proberen we dat naar wens in te delen.  

Website 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ook de website weer actueel worden 

gemaakt en aangepast waar nodig. Op dit moment wordt er achter de schermen 

hard gewerkt om alle juiste informatie hierop weer te geven. Onze excuses wanneer 

u hier nog onjuistheden in aantreft. 

Sinterklaasbezoek op school 

Het duurt nog even, maar toch willen wij u alvast op de hoogte brengen van het 

Sinterklaasbezoek op school. Sinterklaas komt op vrijdagmiddag 2 december in 

Noordijk.  

In zijn drukke schema was het niet mogelijk om dit op de ochtend te plannen. 

Hierdoor hebben we ervoor gekozen om een wijziging op de vrijdag te doen voor de 

leerlingen uit groep 1 en 2.  

 

Let op! De kinderen uit groep 1 en 2 gaan op vrijdag 2 

december ’s middags naar school in plaats van ‘’s 

morgens. Zo kunnen alle kinderen Sinterklaas ontmoeten 

deze dag.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foostachterhoek.op-shop.nl%2F%3Fsearch%3Dkinderboekenweek&data=05%7C01%7Cr.heusinkveld%40oponoa.nl%7C8239b77c0b104fef33c208da9c7dfd00%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C637994363466222478%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D7rdAxiZlCYe5lRb71jOv2ezKxUY6W%2BMUxPQuCjUB2E%3D&reserved=0
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