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PBS en Dalton 

De komende week gaan we werken aan 

verantwoordelijkheid: 

 Pak van te voren wat je nodig hebt tijdens de 

instructie 

 Vraag hulp wanneer je extra instructie nodig hebt 

De leerkrachten schenken de komende week extra aandacht aan de lessen vanuit de 

Kanjertraining. 

 

De Dalton afspraak heeft te maken met verantwoordelijkheid. 

 

Inspectie bezoek 

Dinsdag 1 oktober heeft de inspectie onze school bezocht. Ze hebben in 

het bijzonder gekeken naar de onderdelen aanbod, didactisch handelen, 

resultaten en kwaliteitszorg. Op alle onderdelen hebben we voldoende 

gescoord en op aanbod zelfs goed! (je kunt alleen onvoldoende of 

voldoende scoren) Op verzoek kun je een onderzoek laten doen naar de 

waardering goed. Dit hebben wij niet gedaan. Toch hebben we op het 

onderdeel aanbod goed gekregen, de inspectie was zeer onder de indruk 

van ons onderwijs! Dat is een opsteker voor ons. En ook een goede reden 

om de ingeslagen weg verder te bewandelen! 

 

Kinderboekenweek 

Tijdens de Kinderboekenweek gebeuren er allerlei leuke dingen op school die te maken 

hebben met lezen en met het thema “reis 

mee”.  

 We hebben een uitdagende wedstrijd 

voor de kinderen, maar ook voor u. 

Elke schooldag (!) zal er op 

MijnSchool.nl een bericht uitgaan met 

daarin een raadsel. Raad welk 

voertuig beschreven wordt. Het 

voertuig komt voor in een kinderboek. Weet u het goede antwoord? Kom dan 

naar school, want in de hal staat een gouden doos. Bij de doos liggen 

antwoordstrookjes. Vul deze in en deponeer het strookje in de doos. Wie heeft 

er aan het eind van de Kinderboekenweek de meeste goede antwoorden 
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ingeleverd? Voor deze kampioen ligt er een leuk prijsje klaar. Tip: google is erg 

handig!!! 

 Elke dag klinkt er een lees alarm (fluitsignaal) Als het alarm klinkt, stopt 

iedereen met werken en gaat lezen. 

 Woensdag 2 oktober hebben de leerlingen van de groepen 3 en 4 een voorstelling 

gehad in de bibliotheek 

 Donderdag 3 oktober is er door de oudere leerlingen voorgelezen voor de jongeren. 

Dit was erg leuk, iedereen heeft hiervan genoten! 

 Vrijdag 11 oktober is er een voorleeswedstrijd in de groepen 5 t/m 8  

 In alle groepen worden fantasie voortuigen 

geknutseld. Er mag de hele week aan deze 

voertuigen gewerkt worden. 

Vrijdag 11 oktober wordt de 

winnaar van elke groep gekozen 

en mogen ouders vanaf 13.45 uur 

komen kijken!  

Kortom: de Kinderboekenweek is 

een week (2 weken) met allerlei 

leesactiviteiten en activiteiten 

rondom het thema “reis mee”.  

Vergeet u niet de antwoorden te zoeken op de raadsels via MijnSchool? Het is leuk om dit 

samen met uw kind(eren) te doen.  

Week van de pauze hap 

Dinsdag 8 oktober is de dag van de gezonde pauze hap. Er zal naast het 

wekelijkse aanbod van fruit, extra verantwoord aanbod zijn waar de 

leerlingen uit kunnen kiezen. 

 

Studiedagen  

Afgelopen vrijdag heeft het team een VCO studiedag gehad met als 

onderwerp: Onderwijs geven is 

topsport. Hoe zorg je goed voor 

jezelf zodat je je fit bent? (fit brein 

en een fit lijf). 

Dit is belangrijk voor je (werk) geluk. We hebben ons 

de hele dag, middels verschillende workshops en 

lezingen, gefocust op datgene dat energie geeft.  

Maandag hebben we een “Zevenster” studiedag. Deze  

dag gaan wij ons als team verdiepen in leerlijnen en leerdoelen. Welke leerlijnen gaan we 

hanteren en hoe zijn ze opgebouwd. Hebben we nog een methode nodig? Hoe krijgen onze 

leerlingen zelf inzicht in hun eigen doelen?  

Batterijen, kleding, oud papier. 

Wist u dat wij als school batterijen, kleding en oud papier inzamelen? Wij krijgen voor het 

inzamelen extra gelden die we kunnen besteden aan uw kinderen.  

Help ons dus mee met het inzamelen? Kleding moet aangeleverd worden in een gesloten 

plastic zak. Het mogen ook schoenen en kleding zijn.  



Oud papier kan alleen ingeleverd worden op dagen dat het opgehaald 

wordt (zie kalender). 

Batterijen kunnen altijd ingeleverd worden. Er staat ee grote bus in de 

hal, bij de keuken.  

 

Groene plein 

Het startfeest was een groot succes. De opbrengst was € 

808,35! 

Daarnaast hadden we al € 238,- verdiend met het lopen van de 

vierdaagse van Nijmegen en we hebben € 158,- verdiend met 

de verkoop van groenten uit eigen tuin. In de loop van het jaar zullen we nog 

meer acties uitzetten die te maken hebben met het groene plein.  

 

Agenda 

 

7 okt Team studiedag. Leerlingen zijn vrij 

8 okt Dag van de pauze hap 

10 okt OC vergadering  

20 okt Gea Pereboom gaat op reis naar Namibië, Zimbabwe en Botswana 

(sabbats verlof) 

21 okt herfstvakantie 

24 okt Oud papier ophalen 

28 okt Weer naar school 

7 nov Nationaal school ontbijt 

18 nov Hele week oudergesprekken 

21 nov Oud papier ophalen 

  


