
 

                                                       
September 2019 

 

Weer van start  
We zijn afgelopen maandag weer in alle rust gestart. Het was fijn 
om de kinderen en ouders weer te kunnen ontmoeten in onze 
school. Een beetje spannend is de eerste schooldag altijd wel, ook 

voor de kinderen die al jaren op De Krugerstee zitten.  Helemaal 
spannend is het natuurlijk voor nieuwe leerlingen. Wij hopen, dat 

zij ook al een beetje hun plaats hebben gevonden op De 
Krugerstee en dat u, als ‘nieuwe’ ouders, zich snel thuis zult voelen 
op onze school. Alle groepen zijn inmiddels goed gestart en er 
wordt overal hard en plezierig gewerkt. We wensen de kinderen en 
ouders een heel goed schooljaar toe.  

 

Inloop 
Dit jaar zijn we ook begonnen met een inlooptijd. De deuren van 
onze school gaan om 8:20 uur open en de kinderen kunnen 
zelfstandig naar binnen lopen. Bij de kleuters mag u als ouder nog 
mee de groep in, maar voor de hogere groepen is het de bedoeling 
dat u buiten afscheid neemt. De leerkrachten van groep 1 t/m 4 
nemen de kinderen om 14:00 uur weer mee naar buiten. Wilt u de 

juf en kinderen de ruimte geven om het plein over te steken?  
De afgelopen week verliep de inloop al heel soepel, onze 
complimenten!  

Jaarkalender 
Uiteraard ontvangt u binnen kort een papieren versie van de 
jaarkalender. In de jaarkalender staan alle belangrijke data op een 
rij en is er ook een mogelijkheid om nieuwe data erbij te schrijven. 
In de jaarkalender zit ook een deel van de schoolgids. Kortom een 
document om op te hangen! 

Kanjertip voor ouders:  
Dit jaar zullen we in alle nieuwsbrieven een kanjertip delen. De 
maand de eerst tip, misschien vanzelfsprekend, maar in de 
dagelijks hectiek toch lastig. 
 
1. Maak dagelijks echt contact met je kind 
Werk aan een goede relatie met je kind 
Een kind heeft behoefte aan een goede relatie met jou. Het wil zich 

gezien en gehoord voelen door vader en moeder. 

Individuele aandacht 
Persoonlijk aandacht zorgt ervoor dat je kind zich door jou voelt 
gezien. 
Het kind doet er toe voor papa en mama, het kind is geliefd, er 
wordt van haar/ hem gehouden. 
De waan van de dag 

In veel gezinnen hebben de ouders het druk met hun werk en het 
regelen van de dagelijkse dingen. Probeer toch met regelmaat iets 
met je kind alleen te doen. Een uurtje winkelen, een spelletje 
spelen, enz. is vaak al genoeg. 

 

Voor in de agenda:  
 
19 september 
19:00 – 21:00 uur Startavond  
 
27 september  
Geen gymlessen 

 

24 september 
13:45 – 14:00 kijkmoment gr. 3/4 
 
24 september 
MR-vergadering 
 

25 september 
Alle kinderen om 12:00 uur vrij!  
 
25 september 
Roefeldag groep 6/7/8 
 

2 oktober en 3 oktober 
Schoolfotograaf 
 
3 oktober 
Schoolbezoek Pastor Vroom 

 
4 oktober 

8:30 -9:00 uur Koffie ochtend 
thema: Snappet 
 
8 oktober 
18:15 uur - Voorlichtingsavond VO 
voor groep 8 bij het Cortenbosch 
 

14 oktober 
Engelse dag 
 
18 oktober  
Schoolreisje groep 1 t/m 7 
 

21 oktober – 26 oktober 
Herfstvakantie 
 

28 oktober 
Kleuters vrij!  
 



Opzet technisch lezen op De Krugerstee 
Het goed en vlot kunnen lezen is een belangrijke vaardigheid. Lezen heb je als basis nodig in heel veel 
situaties. Het is op school de basis bij heel veel vakken en ook in de volwassen wereld is het fijn als je 

goed kunt lezen. 
Dit schooljaar zullen we daarom veel aandacht besteden aan ons leesonderwijs. In elke groep zal er tijd 

besteed worden aan het lezen door lessen uit de methode te geven.  
In groep 1/2 wordt er in spelvormen kennisgemaakt met letters en doen ze veel oefeningen met de 
verschillende klanken.  
De letters worden in groep 3 geleerd en ook de eerste woorden leren de leerlingen lezen. 
Vanaf groep 4 leren kinderen steeds moeilijkere en langere woorden lezen. Door veel te lezen oefenen de 
leerlingen om de woorden steeds vlotter te kunnen lezen. De ontwikkeling van leerlingen verloopt in 

verschillend tempo. De leerlingen die het nodig hebben zullen daarom ook 3x in de week extra oefenen 
met lezen onder begeleiding van een leerkracht of onderwijsassistent. Elke dag is er in groep 3 t/m 8 een 
moment waarop we allemaal lezen. In die tijd zal de extra begeleiding worden gegeven. De groepjes zijn 
ingedeeld en aan een vaste begeleider gekoppeld. Dit zal niet altijd de eigen groepsleerkracht zijn.  

 
Hemel en aarde 
De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor godsdienst en levensbeschouwing, gaan de komende 
weken over ontmoetingen. Dat is een mooi onderwerp aan het begin van het schooljaar, waarin kinderen 

elkaar ontmoeten in een nieuwe groep en elkaar echt leren kennen.  

 
We ontmoeten de hele dag door mensen. Sommigen zien of groeten we niet eens. Met andere mensen 
hebben we even oogcontact, we zeggen dag of dank je wel. En weer andere kennen we al ons hele leven, 
we leven met ze mee en zij met ons. In al die ontmoetingen laten anderen iets van zichzelf zien en laat jij 
iets van jezelf zien. Soms heel weinig, soms heel veel. Ontmoetingen zijn een belangrijk deel van je leven. 
Door jezelf open te stellen leer je niet alleen anderen, maar ook jezelf kennen. Geen wonder dat er zoveel 

mooie levensbeschouwelijke verhalen, rituelen en gebruiken zijn rond ontmoetingen. 
 
We hebben zin in de lessen en we hopen elkaar de komende weken écht te ontmoeten en te leren kennen. 

 
Orthopedagoog 
Dit schooljaar is er een wisseling van orthopedagoog. Anne-marie Smits zal de taak van Susanne Bruning 
overnemen. Anne-marie Smits zal een aantal momenten per jaar op school aanwezig zijn. Wij kunnen met 
haar overleggen en haar mee laten denken bij specifieke vragen die er zijn rondom de begeleiding van 

leerlingen. Ze zal dan aanschuiven bij gesprekken met ouders, leerkracht en intern begeleider. Het kan zijn 
dat dan afgesproken wordt dat ze in de klas komt observeren of dat er bijvoorbeeld een onderzoek 

afgenomen wordt. Dit zal altijd in overleg met ouders en school zijn. 
 

Parro 
Aankomend jaar zullen we u weer op de hoogte houden via Parro. Gelukkig hebben veel ouders zich 
gekoppeld en maken er ook volop gebruik van. Dit jaar zullen we ook de nieuwsbrieven via Parro gaan 
versturen. Kortom bent u als ouder niet gekoppeld, dan mist u veel informatie! Mocht u vragen of 
problemen hebben met Parro loop dan even binnen, dan helpen we u!  
 

Gezonde school certificaat 
We hebben de certificering gehaald voor de gezonde school. We hebben dit behaald op het domein 
Welbevinden en mediawijsheid. Dit betekent dat De Krugerstee hieraan structureel aandacht besteed en 
ook beleid op heeft gemaakt. De nieuwe schoolregels zijn bijvoorbeeld destijds daar een eerste stap voor 
geweest. Ook hebben we met elkaar afgesproken hoe we het welbevinden van onze leerlingen monitoren, 

vastleggen en bevorderen. In een volgende nieuwsbrief vertellen we hierover meer!  
 

De gouden weken 
De eerste vier weken van het schooljaar staan in het teken van de gouden weken. In deze weken is het 

vormen van de groep belangrijk en het aanleren van routines. De leerkracht en de kinderen stellen samen 
groepsregels op en doen ook veel activiteiten om elkaar te leren kennen en te begrijpen. In het rooster is 
hiervoor speciaal ruimte gemaakt. Een zeer belangrijke fase! 
 
 

We wensen iedereen een heel fijn schooljaar!  


