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andere groepsgenoten. Door hier stevig op in te
zetten heeft de groep daar voor de rest van het
jaar profijt van.
Deze fase wordt ook wel “normfase” genoemd.
Kinderen ervaren hun leerkracht in deze eerste
weken vaak als “streng” (wij zeggen liever: we
zijn consequent). Als een kind zich (even) niet
kan houden aan de regels of afspraken, staat
daar direct een consequentie tegenover.
Hierdoor is er duidelijkheid voor de kinderen en
merken andere kinderen in de groep dat ook wíj
het belangrijk vinden dat alle groepsgenoten
zich aan de regels en afspraken houden. Deze
fase neemt meestal een aantal weken in beslag.
Daarna merk je dat het “als vanzelf” begint te
lopen en komt de groep in een rustiger
vaarwater.
Mocht je kind dus één dezer dagen thuiskomen
met de verzuchting “Pfffff….wat was ze weer
streng vandaag…..”, denk dan maar: “Zo, die
zijn goed bezig….…..”

De eerste weken….
…..zitten er alweer op!
We hebben maandag 27 augustus een leuke en
vooral muzikale start van het schooljaar
gemaakt. Na het samen zingen van het
openingslied én het doorknippen van het lint
door Ilias en Younes was het nieuwe schooljaar
officieel geopend!
Daarmee was het meteen ook een gezellige
start. Veel ouders bleven in de lokalen van hun
kind nog even (bij)praten met andere ouders.
Maar nu is het weer tijd voor werk aan de
winkel. In veel groepen is er deze eerste weken
alweer hard gewerkt, zijn de eerste Engelse
lessen al gehoord en is Matthijs Barnhoorn
gestart met de eerste muzikale momenten van
dit schooljaar!
Namens het team wens ik jullie, samen met je
kind(eren), een fijn schooljaar 2018-2019.
Bob Koopman

Nieuws
De eerste weken….
van het schooljaar zijn we vooral bezig met de
groepsvorming, ook als de kinderen al jaren met
elkaar optrekken! Na de zomervakantie gaan de
kinderen hun plek in de groep weer zoeken.
Daarbij is het van groot belang dat iedereen
weer weet van de afspraken en regels en zich
daar ook weer aan houdt: hoe gaan we met
elkaar om, hoe praten we met en tegen elkaar,
wat doe je als je boos op iemand bent
(“nee….we slaan en schoppen niet hier op
school!...”), wat doe je als iemand iets aan je
vraagt, hoe ga je met je werk aan de slag, wat
betekent ook alweer het stoplicht en wat willen
we als we een hand opsteken ….
Het lijkt allemaal simpel, maar het is heel
belangrijk om dit in de eerste weken goed aan
te pakken. Doel ervan is om zo snel mogelijk
voor elk kind weer een veilige (groeps)plek te
creëren, waarbij het kan vertrouwen op de
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Stagiaires
Ook dit jaar staat onze school weer open voor
stagiaires van diverse opleidingen. Vanuit de
HU-PABO doen Lisa Mutsaers en Marloes van
Weeghel hier hun LIO-stage. Dit is de laatste
stage van de opleiding en de opstart naar het
“echte” werk. Lisa loopt stage in groep 5 en
Marloes in groep 6. Beiden zijn er het hele jaar
op de dinsdag.
In groep 1/2A is Melanie v.d. Kwast gestart. Ook
zij is student aan de HU-PABO, maar is dit jaar
begonnen met haar eerste opleidingsjaar. Zij is
op maandag aanwezig.
Op donderdag krijgt groep 8 extra ondersteuning van Joska van Wezel. Net als Melanie
is zij eerstejaars student aan de HU-Pabo
In groep 1/2B is op dinsdag Laura Noort
aanwezig.
Zij
doet
de
opleiding
voor
Onderwijsassistent.
En tot slot op vrijdag is Robin van Winkel
aanwezig. Hij ondersteunt als stagiair het hele
ICT-gebeuren.
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Privé en privacy….
Vanuit de wet op de privacy dient ook onze
school een toestemmingverklaring van ouders in
de administratie op te nemen.
Binnenkort ontvangen jullie dan ook een
formulier met het verzoek deze in te vullen en
terug te geven. Op dit formulier staat een aantal
vragen waarop je “ja” of “nee” kunt invullen. Het
gaat daarbij vooral om het schoolgebruik van
beeldmateriaal.
Nu willen wij natuurlijk graag aan de
buitenwereld blijven laten zien wat voor
bijzondere en/of leuke activiteiten wij hier op De
Toonladder organiseren en waarmee we bezig
zijn. Vaak werkt
daarin ondersteunend
beeldmateriaal erg sterk (denk bijvoorbeeld aan
de opening van het schooljaar). Dat willen we
graag ook in de toekomst blijven doen en dan is
het mooi als we ook reacties van kinderen
middels foto’s kunnen laten zien. Alleen hangt
dat sterk af van de keuzes die jullie als ouder
maken.
Vandaar het volgende: we respecteren absoluut
jullie persoonlijke keuzes hierin, maar mocht je
het bovenstaande ondersteunen, dan hopen we
dat je ons toestemming geeft om beeldmateriaal
(van je kind) te kunnen blijven gebruiken.
Natuurlijk zullen we hier zorgvuldig mee
omgaan en het gebruik van beeldmateriaal
zoveel mogelijk beperken (zo zijn er bijv. in de
Jaarkalender geen foto’s meer van kinderen
opgenomen). Waar nodig vragen we in
bijzondere gevallen altijd nog om extra
toestemming!

Lunch..
Als vanouds worden ook dit jaar de
lunchpakketjes gekoeld bewaard. Dit gebeurt
iedere dag dankzij de inzet van groep 8! Direct
om 8.30 uur worden de bakken door de kinderen
opgehaald. Om niet te veel tijd te verliezen
vragen wij jullie hen te helpen door het
lunchpakketje van je kind in een plastic zak te
doen met daarop duidelijk de naam én de klas
van je kind. Mocht het pakketje per ongeluk in
de verkeerde koelkast terecht komen, dan
kunnen we het toch bij je kind afleveren.
Gebruik alleen een plastic zak en geen (gezellige
en leuke) tasjes of koffertjes; daarvoor is de
ruimte in de koelkasten echt te klein! Gebruik
voor het drinken pakjes of (goed afgesloten)
bekers. Graag bekers gebruiken met een
draaidop. In de praktijk blijken bekers met
drinktuiten de neiging te hebben te gaan lekken
en dan eindigt de inhoud van de beker in het
plastic zakje, in het lunchkrat of op de vloer van
het lokaal….en dat is echt zonde!
Hello, how are you?
Dat zinnetje zal vanaf dit schooljaar ook
gehoord kunnen worden in groep 1/2. Naast de
groepen 5 t/m 8 hebben we besloten om Engels
ook in de kleutergroepen aan te bieden. Op deze
wijze krijgen de kinderen 8 schooljaren Engelse
les. Hierdoor wordt hun Engelse basiskennis
versterkt en dat biedt hen meer keuze bij het
kiezen van een richting in het Voortgezet
Onderwijs.
De lessen worden gegeven door de eigen
leerkracht.
Groep 3 hebben we nog buiten het Engelse
aanbod gehouden. Deze groep heeft zich nog
geen basis kunnen toe-eigenen en het
leerstofprogramma is in dit leerjaar al behoorlijk
stevig.
Groep 4 gaat het Engels dit jaar uitproberen.
Dat betekent dat Engelse les niet structureel op
het rooster zal staan, maar zo af en toe langs
zal komen. Hierdoor wennen de kinderen wel
vast aan de methode, zodat zij volgend
schooljaar in groep 5 goed aan de slag kunnen!

Jaarkalender
De jaarkalender is inmiddels uitgegeven. In
verband met de financiën is er per gezin één
exemplaar uitgereikt. De kalender is integraal in
te zien via onze website.
In de kalender staat vermeld dat Koningsdag op
vrijdag 26 april valt. Voor de Oranjefans: dit
moet natúúrlijk zaterdag 27 april zijn.
Ook al is de kalender al goed gevuld met diverse
activiteiten, niet alles is er in opgenomen. In de
loop van het jaar komen er nog spontaan
activiteiten bij. Deze worden altijd via de
Nieuwsbrief onder jullie aandacht gebracht.

Alle lessen worden gegeven met behulp van de
methode “Join in”. Op dit moment is dat de
meest
geroemde
lesmethode
voor
het
basisonderwijs.
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Fiets ‘m er in!
Groep 8 gaat deze maand op kamp. Om alle
activiteiten te kunnen doen is het handig als de
kinderen de fietsen bij de hand hebben. Maar
ja, hoe krijg je 23 fietsen naar het kamp. Zelf
erheen fietsen? Nee, dat is geen optie. Maar
hoe dan wel?
Dankzij de ouders van Savannah zijn we in
contact gekomen met de firma EUrent uit
Nieuwegein. Door deze firma worden de fietsen
geheel kosteloos dinsdag 2 oktober naar het
kamp in Leusden gebracht en vrijdag 5 oktober
weer keurig netjes op school afgeleverd!
Mét grote dank natuurlijk!!

november een goed overzicht van de inkomsten
en kunnen we de vele activiteiten financieel
gaan waarborgen!
Bedankt vast voor jullie bijdrage, zéker (ook)
namens de kinderen!!!
Nieuws van de MR
Weer gestart….
Dat geldt ook voor ons als MR. De eerste
bijeenkomst is alweer achter de rug. In de
kalender staan de MR-bijeenkomsten voor de
rest van dit schooljaar vermeld. Namens de
ouders hebben Mariska Oldewening (ouder van
Maartje en Willemijn) en Sabrina Verbeek
(ouder van Douwe) zitting in de MR. De
personeelsgeleding blijft ook dit jaar bestaan uit
Harmien Heusinkveld en Carlijn Tieland.
Mochten er zaken zijn die je met ons wilt
bespreken, dan ben je van harte welkom op één
van de bijeenkomsten of je stuurt ons een mail.
Wij nemen dan vanzelf contact met je op.

Ook de luizen gaan weer naar school!
En daar zitten we natuurlijk niet op te wachten!
Vandaar dat wij preventieve maatregelen
hebben genomen om de overlast tot een
minimum te beperken. Hoe we dat doen?
In de bijlage vind je hier meer informatie over
én vragen we om de nodige hulp!

Mariska Oldewening
Kalendernieuws

Werkdrukverlaging…
Dáár hebben we vorig schooljaar voor gestaakt
én niet zonder resultaat!
Met ingang van dit schooljaar heeft het
ministerie geld vrijgemaakt om de werkdruk
voor leraren te verminderen. De scholen mogen
deze gelden naar eigen inzicht inzetten. Wij
hebben gekozen om alle leerkrachten 1 x per
maand een lesvrije ochtend te geven. Op deze
ochtend zijn zij niet in de groep en kan die tijd
gebruikt worden om allerlei zaken voor school of
de groep op te pakken die anders ná schooltijd
extra tijd vragen. Je kunt hierbij denken aan het
voorbereiden speciale lessen of van een thema.
Ook het bijwerken van administratie of het
organiseren van een overleg behoren tot de
mogelijkheden.

Algemene Info-Avond
De algemene info-avond van woensdag 5
september is druk bezocht. Veel ouders
hebben zich op de hoogte laten brengen van
hetgeen er in de groep van hun kind staat te
gebeuren. Ook de korte pauze-bijeenkomst in
De Toonzaal leverde extra informatie.
Kortom: deze avond houden we er gewoon maar
in!
Ouder-vertel-gesprekken
Ook dit jaar zijn we gestart met het Oudervertel-gesprek. In de 3e schoolweek hebben de
ouders het een keertje “voor het zeggen….”
gehad! Alle gesprekken zijn plezierig verlopen
en waar nodig zijn er al vervolgafspraken
gemaakt onder het motto: “een goed begin is
het halve werk…!”

Merel Goes (leerkracht groep 6) neemt op die
dinsdag- en woensdagochtenden de groep van
de vaste leerkracht tot 12.00 uur over. Op het
info-bord bij het lokaal zal de begeleiding door
Merel worden vermeld.

Kinderpostzegelactie
Deze jaarlijkse actie t.b.v. het verbeteren van
de leef- en speelomgeving van kinderen, is ook
dit schooljaar weer door onze groep 7
ondersteund. Op woensdag 26 september
ging de actie van start. We zijn erg benieuwd
hoeveel geld er door de groep in totaal wordt
opgehaald!!

Nieuws van de OV
Eind van de maand…….
In de laatste week van oktober worden de
automatische incasso’s voor de jaarlijkse
Ouderbijdrage gedaan.
Mocht je via het groene formulier aangegeven
hebben dat je de vrijwillige bijdrage zélf
overmaakt, wil je dit dan ook in de laatste week
van oktober doen. Zo hebben we begin
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Kinderboekenweek
Op maandagochtend 1 oktober rond 8.30
uur gaat bij ons de Kinderboekenweek van
start. Het thema van dit jaar “Vriendjes: kom er
bij!” biedt alle groepen voldoende mogelijkheid
voor leuke activiteiten.
Lezen is en blijft (óók in dit internet- en
gametijdperk) van groot belang voor de
ontwikkeling van elk kind. Vandaar ook dat de
kinderboekenweek ieder jaar bij ons weer de
nodige aandacht krijgt.
Een activiteit hierbij die de kinderen geweldig
vinden is het voorlezen aan de groep door
…(groot)ouders. Jullie zijn dan ook van harte
uitgenodigd om de kinderen dit pleziertje te
geven. De intekenlijsten hangen inmiddels bij de
lokalen.

De eerste studiedag….
En die valt op maandag 29 oktober. Hiermee
wordt de Herfstvakantie met een dag verlengd!
Op die maandag komen de leerkrachten van alle
Robijnscholen bij elkaar om met elkaar aan de
slag te gaan met “Zicht op ontwikkeling”,
oftewel: hoe kunnen we ons onderwijs nog beter
aan laten sluiten op de onderwijsbehoeften van
onze kinderen!
Informatieavond groep 7 en 8….
En dan bedoelen we hier: informatie aan de
ouders over de overgang naar het Voortgezet
Onderwijs. Het Voortgezet Onderwijs verandert
voortdurend. Jaarlijks zijn er weer aanpassingen
op de vele mogelijkheden die de diverse
Voortgezet Onderwijsscholen bieden. Voor
ouders is het vaak onmogelijk om zelf achter al
die ontwikkelingen te komen. Vandaar dat we
op deze avond extra informatie hierover geven.
Een avond zéker van belang voor ouders van
groep 8! Maar óók ouders van groep 7 zijn op
deze avond van harte welkom. Over een jaar
krijgen ook zij immers met de overstap naar het
VO te maken.
De avond staat gepland op dinsdag 30
oktober.

Groep 8 wordt in de tent gelokt….

Van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 oktober gaat
groep 8 op schoolkamp. Dit jaar worden de
tenten opgeslagen op het YMCA terrein in
Leusden. Op die plek gaat groep 8 de eerste
(van vele) schoolverlateractiviteiten beleven!

01
02
12
16
20
t/m
28
29
30

Boeken mee!
Traditiegetrouw
sluiten
we
de
kinderboekenweek af met onze boekenmarkt. Op
vrijdag 12 oktober kunnen de kinderen tussen
13.15 en 13.45 zélf hun oude boeken aan de
man brengen en misschien ook weer nieuwe
exemplaren aanschaffen.

Herfstvakantie
Wintertijd! Klok een uurtje terug!
Studiedag. Alle kinderen vrij!
Info-avond ouders groep 7 en 8

Tenslotte……
Dit was de eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar.
We hopen jullie ook dit jaar weer van alle
nieuwtjes op de hoogte te brengen. We wensen
jullie dan ook een mooi en nieuwsgierig
schooljaar!

Wie gaat het worden?
Oftewel:
wie
gaat
onze
school
vertegenwoordigen
op
de
Nieuwegeinse
Voorleesronde? Op dinsdag 16 oktober
kunnen de kinderen van groep 7 en 8 zich als
fantastische voorlezer presenteren. Een jury
bepaalt uiteindelijk wie er namens De
Toonladder net dat toontje hoger mag lezen op
de Nieuwegeinse Voorleesronde. En wie weet
stoomt onze kampioen dan door naar de
regionale
of
zelfs
de
landelijke
Voorleeswedstrijd!
Maar dat is pas van latere zorg! Eerst maar ónze
kampioen gaan vinden!
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Oktober 2016
Opening Kinderboekenweek
Start Kamp groep 8
Boekenmarkt
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8
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