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INLEIDING 
U ontvangt wekelijks een weekbericht van de groepsleerkracht via Parro. 

Hierdoor is het nieuws in een nieuwsbrief in de meeste gevallen geen ‘nieuws’ 
meer. Dit schooljaar ontvangt u naast een weekbericht de ouderflits voor alle 

informatie die wij willen delen met ouders. Ons streven is om elke maand deze 
flits uit te brengen. 

PERSONEEL 
Nieuwe personeelsleden: 

• 1B: Juf Kamalia is gestart in groep 1B. Wij heten haar van harte welkom. 

• 3A: Juf Fatma en juf Zahra nemen afscheid van ons. Wij wensen de juffen 
heel veel succes met hun nieuwe uitdaging. 

Na de wintervakantie start juf Vasundhara in groep 3A. Wij heten haar van 
harte welkom. 

• 4A: Meester Galied heeft de ziekmelding van juf Sabrina vervangen tot 

heden.  
Juf Nezahat zal samen met juf Annet vanaf januari tot eind van het 

schooljaar voor de groep staan.  
• 6B: Juf Nezahat heeft tijdelijk de ziekmelding van juf Kaoutar vervangen. 

Na de wintervakantie start juf Anita in groep 6B. Juf Antia gaat woensdag, 

donderdag en vrijdag voor de groep staan. Op de woensdagen staan juf 
Chaima en juf Anita samen voor de groep. 

• 7B: Juf geeta is aan het re-integreren. Zij staat op de dinsdag en 
woensdag tot 14.00 uur voor de groep. Op de overige dagen staat er een 
vaste invalkracht. 

 
 



 

 

DEURBELEID 
Het verzoek om het deurbeleid goed door te nemen. Let op: de hekken staan in de 
ochtend tot 08:45 uur open en in de middag tot 14:45 uur! In de kleutergroepen hebben wij 
op dinsdag en donderdag van 8:15 tot 8:45 uur spelinloop. Ouders kunnen via het hek aan 
de Schalk Burgerstraat het schoolterrein verlaten. 

Inspectiebezoek 
Allereerst willen wij de uitgenodigde ouders bedanken voor de flexibiliteit en 
bereidheid om tijd te maken voor het gesprek met de inspectie. U bent dan ook 

ongetwijfeld heel erg nieuwsgierig naar het resultaat van het bezoek. Ik moet u 
helaas teleurstellen. Wij moeten nog een aantal documenten aanleveren. Na de 
wintervakantie volgt het evaluatiegesprek. De datum is nog niet bekend.  

 
Wij hebben wel een aantal herstelopdrachten meegekregen. Hier zijn wij gelijk 

mee aan de slag gegaan. Een voorbeeld hiervan is: ouderbijdrage nogmaals 
onder uw aandacht brengen met aanvullend informatie (zie kopje 
‘Ouderbijdrage’) 

 
Er waren ook een aantal kinderen uitgenodigd voor een gesprek. Hieronder leest 

u een stukje over het gesprek geschreven door de kinderen. 
 
 

 

Ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet 
verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. 
Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. 

De Vreedzame School 
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. 

 
Dit programma draagt bij aan het leveren van een positief sociaal klimaat en de 

vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. 
 
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een 

positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een 
democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren 

aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep. Dit bevordert niet alleen het 
plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een 
werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. 

 



 

 

 

De Vreedzame School is een programma voor 
de hele school. Het programma is zo opgebouwd 

dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken 
aan bod komen. Momenteel zijn wij in de 
groepen bezig met blok 3: “Wij hebben oor voor 

elkaar”. In dit blok stimuleren we de kinderen 
om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan 

over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in 
plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen 
leren wat goed en slecht luisteren is. De 

kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. 
Ze leren dat het belangrijk is om goed naar 

elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er 
misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. 
Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met de 

kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen 
kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We 

kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende 
ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. 

Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 
 
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. In groep 8 

leren de kinderen over 
 

cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren 
via sociale media en face-to-face. 
 

Ontruimingsoefening 
Op 14 december hebben wij een ontruimingsoefening gehad. Dit gaan wij 

regelmatig uitvoeren om de veiligheid van de school te waarborgen. 
 

Yunus Emre Cup 
De groepen 7 hebben meegedaan aan trefbaltoernooi. De groepen 8 deden mee 
aan voetbalwedstrijd. De kinderen hebben genoten van deze twee sportieve 

dagen. Wij danken alle vrijwilligers om deze dag mogelijk te maken. 
 

Winterschool 
In de wintervakantie krijgen de groep 8 leerlingen winterschool. Het doel van 

winterschool is het inhalen van de corona achterstanden. De winterschool is 
alleen voor groep 8 georganiseerd. Voor de groep 8 leerlingen is het de laatste 
kans om dit schooljaar bij ons op school de corona achterstanden in te halen. De 

lessen worden door mij en andere vrijwillige collega’s verzorgd. Wij gaan 
focussen op de vakken rekenen en taal. 

 
 
 

 



 

 

VAKANTIES 
 

Vakantie Van Tot en met 
Wintervakantie 24 december 2022 08 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023 
Goede vrijdag 07 april 2023 07 mei 2023 
Tweede paasdag 10 april 2023 10 april 2023 
Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023 
Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 29 mei 2023 
Eid ul Adha 28 juni 2023 29 juni 2023 
Zomervakantie 08 juli 2023 20 augustus 2023 

 

 

 
Wij wensen u en uw gezin een prettige vakantie! 
 

 
Wa’assalaam, 

Vriendelijke groet, 
 
Team Schalk Burgerstraat 


