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Maandag 11 september Directie ’s middags aanwezig 
Dinsdag 12 september Directie aanwezig 
Woensdag 13 september  
Donderdag 14 september Directie aanwezig 
Vrijdag 15 september  

Maandag 18 september Directie ’s ochtends aanwezig 
Dinsdag 19 september  
Woensdag 20 september  
Donderdag 21 september Directie aanwezig 
Vrijdag 22 september  

 
Alvast noteren in de agenda: 
 

Dinsdag 26 september   Informatieavond groep 1, 2 en 3. 

 

GEFELICITEERD! 

 
15-09  Sem Romijn  groep 7/8 
17-09  Myrthe Sijbom  groep 5/6 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIEAVOND GROEP 1, 2 en 3 

 
Dinsdag 26 september van 19:00 tot 20:00 is er een informatieavond voor de ouders van 
de kinderen uit groep 1/2A, groep 1/2B en groep 3. Deze avond is anders dan de 
kennismakingsgesprekken. Tijdens de kennismakingsgesprekken gaat het om kennismaking 
tussen ouders en leerkrachten en wordt over het individuele kind gesproken. Tijdens de 
informatieavond wordt uitgelegd hoe in de groepen wordt gewerkt: Hoe ziet een dag in groep 
1/2 of 3 eruit? Welke materialen gebruiken we? Hoe leren de kinderen lezen? etc.  
 
Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor de informatieavond!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ella, Leona, Katelijne, Jolien en Lisette  
 

SOCIAL SCHOOLS 

 
Inmiddels heeft zo’n 95% van de ouders zich aangemeld op Social Schools; de nieuwe app 
die deze nieuwsbrief op den duur gaat vervangen. De eerste gesprekken van dit schooljaar 



zullen we gaan plannen met het programma Social Schools, het zou daarom prettig zijn als 
we z.s.m. een bereik van 100 % hebben. Meldt u dus aan!  
Heeft u geen activatiemail ontvangen stuurt u dan een mailtje naar onze administratief 
medewerkster Erna Sommer (erna.sommer@primenius.nl). Vermeld a.u.b. de naam/namen 
van uw kind(eren), de schoolnaam en het e-mailadres waar u de activatielink naar toe 
gestuurd wilt krijgen. 
 

SCHOOLTUIN –GROENTEWINKEL 

 
Hulp gezocht! 
Wij zijn op zoek naar papa’s, mama’s, opa’s, oma’s of andere belangstellenden die het leuk 
vinden om met een klein groepje kinderen in de schooltuin te werken. Zaaien, planten, 
oogsten, onkruid wieden enzovoort.  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ellen Heijnen (ellen.heijnen@primenius.nl).  
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VOORUITKIJKEN  

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 1, thema 1 
 
 

In het eerste project van Trefwoord werken we van 
11-29 sept. rond het thema “Vooruitkijken”. 
 
We hebben op school de start al achter de rug. Nu 
de kinderen in een nieuwe klas begonnen zijn, is het goed om 
samen vooruit te kijken: naar wat er dit jaar allemaal mag 
gebeuren, naar hoe je met elkaar om wilt gaan, naar wat je wilt 
leren, noem maar op. Daar denken we alvast over na, maar 
eigenlijk kunnen we er alleen nog maar over dromen. Want wie 
weet wat de toekomst zal brengen?  

 
We gaan eerst eens onderzoeken wat je eigenlijk doet bij vooruitkijken: het is iets van 
verwachten, verkennen, zien wat het kan worden, maar misschien ook al klaar gaan staan 
en inspelen op wat gaat komen. Vooruitkijken kan hoop en vertrouwen geven, verwachting 
en voorpret… 
 

In de tweede week horen de kinderen over mensen die niet zo goed kunnen of 
niet willen vooruitkijken. Bijvoorbeeld mensen die bij de dag leven en niet 
vooruit willen kijken. Maar ook mensen die geen geduld hebben en alles 
meteen nú willen. Of kinderen - zoals zijzelf - die nog te jong zijn om ver 
vooruit te kijken: wie weet wat hij later worden wil? Je kunt niet alles weten en 
je hoeft niet alles te weten. 
Het is toevallig ook de week dat de koning de troonrede voorleest: de 

vooruitblik van de huidige regering op het komend jaar. 
 
Afrondend vatten we samen wat vooruitkijken je brengt: het geeft 
een richting, een focus, een doel, misschien ook wel enige 
zekerheid. En het helpt je om je voor te bereiden op dingen die 
staan te gebeuren. Je weet waar je naar toe werkt. Én het leidt tot 
vernieuwing. Kijk maar naar al die belangrijke uitvindingen die 
gedaan zijn door mensen die niet stil bleven staan in het heden en 
die vooruitkeken. Leonardo da Vinci heeft de mensen veel nieuwe 
ideeën gebracht. En zo zullen de kinderen meer voorbeelden 
kunnen noemen. 
 
Het bijbelverhaal hierbij vertelt over Mozes en zijn mensen die al heel lang vooruitkeken naar 
een Beloofd Land. Ze zijn er bijna… na veertig jaar. Ze kunnen het Beloofde Land in de verte 
al zien. Ze sturen twaalf verkenners uit om van dichtbij te kijken hoe het land eruit ziet. De 
meesten komen terug met verhalen over reuzen en andere bedreigingen, twee anderen zien 
juist dat het land veel biedt en ze noemen het ‘een land van melk en honing’. Het is maar 
hoe je kijkt. Daarna horen de kinderen over de profeet Bileam. Profeten zijn in de bijbel 
mensen die vooruit kunnen kijken en vertellen wat ze zien, wat ze verwachten. Maar deze 
profeet Bileam heeft het bij het verkeerde eind. En het mooie is dat hij dat pas in de gaten 
krijgt nadat zijn ezel hem als het ware de ogen geopend heeft.  
 
Deze verhalen dagen de kinderen uit om verspieders te zijn, visionair, om mogelijkheden en 
beloftes te zien, om plannen voor de toekomst te maken. Daar werken we aan met dit project 
over ‘Vooruitkijken’. 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

