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Vanuit de directie 
Goed nieuws om te delen! 
In nieuwsbrief 5 heb ik met u gedeeld dat zowel juf Anita als meester Ernst Jan na de kerstvakantie 
een andere baan hebben. Ik heb u toen mijn zorgen gedeeld rondom de krapte op de arbeidsmarkt 
en gevraagd de advertenties te delen.  
Ons harde werken heeft geloond! Zowel op de vacature van de intern begeleider als voor de 
groepsleerkracht van groep 7 waren er goede sollicitanten, hebben wij gesprekken gevoerd en 
hebben wij kunnen kiezen uit goede kandidaten. Dankbaar zijn wij dat beide vacatures ingevuld zijn! 
Wij zijn heel trots op dit resultaat en op de positieve feedback die wij van de sollicitanten hebben 
mogen ontvangen.  
Direct na de kerstvakantie start onze nieuwe intern begeleider Larissa Gaal. 
 
Per 1 februari start in groep 7 meester Egbert Vos. In de maand januari blijft meester Ernst Jan nog 
op dinsdag en woensdag. Juf Marjolijn uit groep 3/4 zal op maandag, donderdag en vrijdag in groep 7 
gaan werken. De ouders van deze beide groepen zijn hiervan al op de hoogte gebracht.  
 
Inschrijven jongere broertjes/zusjes 
Momenteel zijn we druk bezig met het tellen van het aantal leerlingen en het bepalen of het nodig is 
een instroomgroep te starten. Belangrijk is om te weten hoeveel kinderen er dit schooljaar nog 4 jaar 
worden en graag naar onze school komen. Wij willen graag overzichtelijke groepen qua aantal 
behouden, dus willen op het goede moment starten met de instroomgroep. Mocht u thuis een 
zoon/dochter hebben die dit schooljaar nog 4 jaar wordt, dan vragen we u om het inschrijfformulier 
in te vullen. Ook voor andere kinderen die u kent: vriendjes/vriendinnetjes, neefjes/nichtjes of 
buur(t)kinderen geldt dat tijdig inschrijven fijn is.  
 

Onderwijskundig 

Groepssamenstelling 
De afgelopen jaren worden er minder kinderen geboren dan voor de crisis, als school merken we dit 
in een teruglopend leerlingenaantal. Jarenlang hadden wij als school na de kleutergroepen van iedere 
groep twee klassen. Sinds schooljaar 2017-2018 is dit niet meer het geval. We hebben nu anderhalve 
groep 3 en anderhalve groep 4. In mei en juni 2019 zijn wij als team wezen kijken bij andere vormen 
van onderwijs, vormen die uit visie werken met heterogene groepen. Wij zijn daar wezen kijken om 
onze eigen blik op onderwijs te verruimen. Met de komst van de werkdrukgelden en de gelden die 
beschikbaar zijn om passend onderwijs goed vorm te geven, geven wij meer en meer onderwijs aan 
kleine groepjes kinderen of onderwijs op niveau aan een groep kinderen.  
Ondanks dat het nog niet eens kerstvakantie is, zijn wij als team aan het kijken wat voor onze school 
qua groepssamenstelling het beste is. Teambreed is nu een aantal voor- en nadelen geïnventariseerd 
over enkele groepen (homogene groepen) en combinatieklassen (heterogene groepen). Naast het 
kijken bij andere scholen, betrekken we wetenschappelijk onderzoek, gesprekken met ouders en 
resultaten van verschillende groepen bij onze keuze. Voortvloeiend uit de inventarisatie  is er een 
denktank samengesteld met een aantal personeelsleden. In de volgende MR-vergadering is dit 
onderwerp geagendeerd.  
 
Renate Vliet 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/ouders/aanmelden-nieuwe-leerling
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Kwink 
Komende weken werken we aan: opkomen voor en rekening houden met anderen. Zien wat nodig is 
in een bepaalde situatie, vergroten van invoelingsvermogen en de juiste hulp geven. 
 

 

In de media 
- Dag zwarte (hoofd)piet, da-ag, da-ag 
- Sportieve pilot als impuls voor beter en uitdagend zwemonderwijs 
- Kunstexpositie door de leerlingen van de groeiklas.  

 
Identiteit 
Kerst  
Donderdag 19 december vieren we Kerstfeest met alle kinderen 

in de Ontmoetingskerk (naast de school). 

De kinderen worden om 18.10 u. op school verwacht, in hun 

eigen lokaal. Ze komen door hun eigen ingang naar binnen. We 

beginnen om 18.30 u. in de kerk en na afloop lopen de groepen 

weer terug naar hun eigen lokalen. Om 19.30 u. komen de 

kinderen met de leerkrachten naar buiten, ook weer door de 

eigen uitgang, behalve de groepen 5 en 6, zij lopen door de 

hoofdingang. De kleuters en de kinderen van groep 2/3 kunnen 

in hun lokaal opgehaald worden.  

Collecte: voordat we naar de kerk lopen, kunnen de kinderen 

geld geven voor ons zendingsproject (Happy Rock Center, actie 

auto). In de klassen staan zendingspotjes. Van harte aanbevolen!  

 

Planning december/januari 2019 

- 12 december middag: gastlessen groepen 8 Insula College Leerpark 
- 17 december: groep 1/2 b naar Immanuel 
- 19 december: Kerstviering met alle kinderen in de Ontmoetingskerk 
- 20 december 12.30 u.: kerstvakantie 
- 10 januari: kick-off afvalvrije school 

 
Informatie van anderen 
Hieronder vindt u…  

- informatie over het voetbaltoermooi in de kerstvakantie.  
 
 
 

 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10241-dag-zwarte-hoofdpiet-da-ag-da-ag
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10135-sportieve-pilot-als-impuls-voor-beter-en-uitdagend-zwemonderwijs
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10016-kunstexpositie-groeiklas
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Zaalvoetbaltoernooi 2019 
 
 
 

  
Maandag 23 DECEMBER 2019

 
 
 
Beste kinderen en ouders. 
 
Ook dit seizoen zullen wij namens de voetbalvereniging ’s-Gravendeel het jaarlijkse zaalvoetbal 
toernooi organiseren. 
 
Alle kinderen van de basisscholen in ’s Gravendeel zijn weer van harte welkom. 
Jongens en natuurlijk ook de meisjes. Vanzelfsprekend is deelname gratis. 
 
( voorlopig ) programma voor 23 december: LET OP DE SITE  
 
Groep 1 + 2: 9.00 uur tot 10.00 uur aanwezig in de sporthal 8.45 uur 
Groep 3 + 4: 10.00 uur tot 11.30 uur aanwezig in de sporthal 9.45 uur 
Groep 5 + 6: 11.30 uur tot 14.00 uur aanwezig in de sporthal 11.15 uur 
Groep 7 + 8: 14.00 uur tot 16.00 uur aanwezig in de sporthal 13.45 uur 
 
Kleding: sportkleding, schone gymschoenen en geen zwarte zool. 
 

Oproep aan ouders / broers / zussen: 
 

Wij kunnen hulp gebruiken! 
Denk aan scheidsrechters en begeleiden van een team. 

 
Wil je meedoen?  

Schrijf je via de website in  
 

www.vvsgravendeel.nl 
 

Doe dit uiterlijk 21 december! 
 

TE LAAT AANMELDEN BETEKENT DAT JE NIET MEE KUNT DOEN 
 
 

Ik doe mee aan het zaalvoetbaltoernooi op 23 december. 
 
Naam : …………………………………………………………. 
 
School: …………………………………………………………. 
 
Groep: …………………………………………………………. 
 
Mijn vader / moeder / broer / zus / opa / oma wil wel / niet helpen bij het zaalvoetbaltoernooi 2019. 
 
Naam: ………………………………………………………….  
 
Taak: …………………………………………………………. 
 

 

http://www.vvsgravendeel.nl/

