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Hoera, Kinderboekenweek! 
Kinderboekenweek 2020! Afgelopen maandag 

hebben we de Kinderboekenweek feestelijk 

geopend, met groep 1 t/m 8. We gingen van start 

met het lied Tikke Takke Tijdmachine én de eerste 

tijdreis! Kleuter Chris sprong de tijd van Monniken en 

Ridders in en kwam als echte ridder weer uit de 

tijdmachine. De OV trakteerde ons op nieuwe 

boeken; dát wordt volop voorleesplezier! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voortgangsgesprekken ook mogelijk via Teams 
Afgelopen maandag hebben we u laten weten dat de voortgangsgesprekken 

telefonisch plaats zouden vinden. Op maandagavond hebben we -mede naar 

aanleiding van de persconferentie over het oplaaiende COVID-19- besloten dat we 

meer communicatiemogelijkheden tot stand willen brengen tussen school, leerlingen 

en u als ouder. We weten immers niet wat ons de rest van het jaar nog te wachten 

staat met betrekking tot COVID-19; we zijn graag goed voorbereid.  

Op dit moment werkt ons IT-bedrijf I.T.S. IT Services hard aan het aanmaken van 

leerlingaccounts in Microsoft Teams. Teams is een applicatie waarin de leerkracht 

Agenda 
 

Vrijdag 2 oktober 

Boekenverkoop, 15.00 uur 

Vrijdag 9 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

12 t/m 16 oktober  

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

Woensdag 14 oktober 

Actie Lightwise, 5 t/m 8 fiets mee 

19 t/m 23 oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 26 oktober 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Maandag 28 september 

Opening Kinderboekenweek 

Woensdag 30 september 

Show Mad Science, groep 3 t/m 8 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Groep 5 ging voorlezen aan de peuters 

van de peuterspeelzaal. 

Morgen leest de bovenbouw voor aan de 

onderbouw; de voorbereidingen zijn in volle gang! 



kan chatten en videobellen met leerlingen en ouders, maar waarin ook overzichtelijk 

informatie gedeeld kan worden. 

In eerste instantie zullen we de leerlingaccounts gebruiken voor videobellen, 

waardoor de voortgangsgesprekken van 12 t/m 16 oktober kunnen plaatsvinden 

middels beeldbellen. Op die manier kunt u de leerkracht(en) van uw kind (beter) 

leren kennen en kunnen beide duo-leerkrachten tegelijk met u praten.  

 

In de loop van volgende week sturen we u informatie toe hoe u het account van uw 

kind kan activeren, zodat de leerkracht tijdens de voortgangsgesprekken in kan 

bellen.  

 

We willen u wel vragen om op de oudervragenlijst die u maandag heeft ontvangen, 

alsnog het mobiele nummer in te vullen waarop u bereikbaar bent tijdens de 

voortgangsgesprekken. Mochten u of de leerkracht tijdens het gesprek tegen 

inlogproblemen aanlopen, hebben we het mobiele nummer voorhanden als back-

up.  

 

Leerlingenraad 
Op woensdag 30 september kwam de 

leerlingenraad voor het eerst dit schooljaar bij 

elkaar. De leerlingenraad bestaat dit schooljaar 

uit Loek en Julia (groep 5), Polle en Miah (groep 

6), Sara en Walid (groep 7) en Bizou en Sietse 

(groep 8).  

 

We zijn de vergadering begonnen met het delen 

van onze antwoorden op de vraag ‘Waarom ben 

ik in de leerlingenraad gegaan?’ Dit waren de 

antwoorden:  

Julia: “Ik kan goed naar iemand luisteren.” 

Loek: “Ik kan goed naar andere kinderen luisteren.” 

Miah: “Ik kan goed overleggen met andere kinderen.” 

Polle: “Ik vind het leuk.” 

Walid: “Ik wil de school graag nog beter maken.” 

Sara: “Ik vind het leuk om met school bezig te zijn, want ik vind school leuk.” 

Sietse: “Ik vind het leuk om iets voor anderen te doen en om te overleggen wat er 

gaat gebeuren en wat niet.” 

Bizou: “Ik vind het heel erg leuk als je dingen mag beslissen. Ik wilde al in de 

leerlingenraad vanaf groep 5.” 

 

De kinderen hadden de vergadering van tevoren al goed voorbereid. Juf Imke had 

gevraagd of ze met hun klas een top drie wilden maken van goede doelen 

waarvoor ze zich dit jaar met de school in zouden willen zetten. Er volgde een lijst 

met prachtige ideeën! De werkgroep goede doelen gaat met deze lijst aan de slag, 

om te zien of we dit jaar een goed doel uit de lijst kunnen kiezen.  

  

Verder hebben we deze eerste vergadering een lijst gemaakt van onderwerpen 

waarover we dit jaar willen praten in de leerlingenraad of wat we willen doen.  

  

Op woensdag 9 december is de volgende bijeenkomst van de leerlingenraad.  



Actie Lightwise: fiets mee naar school! 
Nu de dagen korter worden en het eerder donker wordt, is goede fietsverlichting 

extra belangrijk. Op woensdag 14 oktober controleren de Lightwise-hulpouders de 

fietsen van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 op verlichting, aan de hand van de 

ANWB-checklist. Als de fiets helemaal in orde is, krijgt uw kind een 

goedkeuringssticker op zijn of haar fiets. Wilt u thuis samen met uw kind ook alvast de 

verlichting controleren?  
 

Dit jaar gaat Wijtman fietsen ons helpen bij de verlichtingsactie. Mochten er fietsen 

zijn zonder verlichting verzorgen zij een eenvoudig lampje op batterijen. Deze kosten 

neemt de school op zich. Kinderen van wie de fiets gerepareerd moet worden, 

krijgen een bon van Wijtman waarmee eventuele reparaties met korting 

bij Wijtman kunnen worden verricht. De fiets wordt dan ook APK gekeurd.  

 

Dus: alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8: kom woensdag 14 oktober op de fiets!  

 

 
Orka 
Zoals u weet, werken we op school met de superheldenaanpak van Orka. Wilt u er 

meer over weten of als ouders een online cursus volgen om de aanpak ook thuis te 

kunnen gebruiken? Kijk dan even op 

https://www.orkatraining.nl/superheldenaanpakthuis/ 

 

 

Een opgefrist schoolplein dankzij Sealteq West! 
Heeft u de vrolijk gekleurde 

tegels, hinkelbanen en 

knikkerpotjes al gezien? Dankzij 

de inzet van de OV en de door 

SealteQ West gesponsorde verf is 

ons schoolplein opgefrist!  

 

 

De nieuwe tegels bieden de kinderen nieuwe speelmogelijkheden, waar al volop 

gebruik van wordt gemaakt! 
 
Tot slot: drukte op het pad rond de school 
We merken dat het pad rond de school bij het halen en brengen best druk is en dat 

het lastig is voor u als ouder om onderling de 1,5 meter afstand te bewaren. We 

willen u nogmaals verzoeken om het pad na het halen en brengen meteen weer te 

verlaten, zodat het afstand houden voor iedereen mogelijk blijft. Ook is het fijn als 

kinderen die dat kunnen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen om drukte te 

vermijden.  

 

De ouders van de groepen 1-2 mogen bij het halen en brengen het plein op lopen 

om ruimte te creëren op het pad voor de ouders van andere groepen.  

 
  

  

https://www.orkatraining.nl/superheldenaanpakthuis/


Ingezonden: Logopedie 
 
 

Inmiddels ligt de (school)zomervakantie alweer een paar 

weken achter ons. Nu de scholen weer zijn begonnen, kan 

het zijn dat u of de leerkracht twijfels heeft over het 

spreken van uw kind of over bijvoorbeeld het beginnend 

lezen. Dan kan het goed zijn om een logopedist te 

raadplegen.  

 

Specialisaties  

Logopedisch Spectrum Nederland is een logopediepraktijk met drie specialisaties:  

 Lees- en spellingsproblemen: De logopedist kan kinderen ondersteunen bij 

het ontwikkelen van het lezen en spellen. Dit kan al vanaf groep 1. Ook het begrijpend lezen 

komt aan de orde. Tijdens het trainen van de spelling start te logopedist bij de basis. Van 

daaruit wordt gewerkt aan de verschillende spellingsregels en de nakijkstrategie. De 

logopedist sluit aan bij de methode die op school wordt gebruikt.  

 OMFT: Afwijkend slikken, slissen, afleren duimzuigen. 

 

Waarvoor kan uw kind nog meer worden aangemeld bij logopedie? 

 Taal: Laat gaan spreken, in korte zinnen spreken. 

 Spraak: Slissen, bepaalde letters niet kunnen zeggen. 

 Onvoldoende begrijpend lezen 

 Stotteren 

 Stem: Een hese of schorre stem, niet luid kunnen spreken, een pijnlijke keel. 

 

Vergoeding door zorgverzekeraars 

Logopedie wordt voor kinderen tot en met 18 jaar volledig vergoed vanuit het basispakket (2020).  

 

Locatie  

Bij u in de buurt zijn wij werkzaam op de volgende locaties: 

 Locatie Floralaan, Floralaan 122, Pijnacker 

 Locatie Johannesschool, Duivestein 27, Pijnacker  

 Locatie Ackerweide, Gantellaan 7. Pijnacker (per 27 oktober) 

Wegens uitbreiding van ons team zijn er momenteel geen wachtlijsten op 

bovengenoemde locaties. Uw kind kan dus op deze locatie meteen van start gaan met de 

logopediebehandelingen.  

 

Samen met u bekijken we of de logopedie op locatie plaatsvindt of online. En ook als u of uw kind een 

keer niet op locatie kan komen omdat er bijvoorbeeld coronagerelateerde gezondheidsklachten zijn, 

kan de behandeling dankzij online logopedie gewoon doorgaan. 

 

Wilt u uw kind aanmelden voor logopedie dan kunt u contact opnemen met ons aanmeldnummer:  

06 48 59 37 61. 

 

 



Ingezonden: Team4Talent 
 

 

 
 
 
 
 

 


