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Mededelingen vanuit de directie 

 

Maandag 18 november heeft het team gewerkt rondom het rekenonderwijs: wat is onze visie 
op rekenonderwijs? hoe ziet een rekenplan eruit? welk format gaan we gebruiken voor een 
rekenoverzicht? 

Wat vinden wij belangrijk? 

Rekenonderwijs is …… ieder kind kan leren rekenen! 
Ons rekenonderwijs gaat uit van verschillen! 

Wij zijn baas over de methode! 
Leren rekenen geeft plezier! Dan zijn leerlingen gemotiveerd en betrokken! 

 

Dit schooljaar gaan we verder met de ontwikkeling van ons rekenonderwijs. 

 

Kort verslag bijeenkomst ouderpanel 

 

De eerste bijeenkomst van het ouderpanel zal zijn was op dinsdag 22 oktober. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben we de ervaringen met Ouderportaal BasisOnline besproken. Belangrijke 
info voor alle ouders: 

 



● wanneer je reageert op een bericht dan kan alleen de verzender dit zien 
● ouders maken al gebruik van ouderportaal om absenties door te geven en 

verlof aan te vragen.  
● foto-album moet nog gevuld worden 
● kijk nog eens goed naar de privacy-gegevens. Medische gegevens? Wil je als 

ouder dat adresgegevens e.d. zichtbaar zijn dat moet je elk onderdeel apart 
aanvinken. je krijgt dan een overzicht en daarna moet je nog aanvinken “ja ik 
wil met andere ouders delen” (zie foto) 

 
Wat nog verder ter tafel kwam vanuit de ouders: 

● gymles: bij buiten gymles op terrein voetbalclub dit een dag vooraf aangeven 
via Ouderportaal i.v.m. schoeisel 

● EU-schoolfruit 
● gezonde lunch + aanbieden ranja/thee met suiker en dropje/pepermuntje 

 
In het nieuwe kalenderjaar zal er weer een bijeenkomst gepland worden met het ouderpanel. 
Dit zullen we op tijd bekend maken. 
We hopen dat er dan meer ouders in de gelegenheid zullen zijn om SAMEN met ons over 
diverse zaken van gedachten te wisselen.  

 

Sinterklaas op school 

 

Sinterklaas is weer in Nederland. We hopen natuurlijk dat hij ook dit jaar een bezoek brengt 
aan onze school. We hebben met hem afgesproken dat hij op dinsdagmiddag 3 december 
naar onze school zal komen. Maar zoals elk jaar kan de reis van Spanje naar Nederland 
nooit vlekkeloos verlopen. Dus of hij de weg weet te vinden naar de Slek?? 
 
Wij zijn er in ieder geval klaar voor: de school is mooi versierd in Sinterklaas-sfeer (Bedankt 
hulpouders! ); in de klaslokalen zullen ook weer de werkstukken en tekeningen rondom het 
Sinterklaasfeest te zien zijn.. Dus laat de Sint met zijn Pieten maar komen! 
 

 



Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en kleinere broertjes/zusjes welkom tijdens de 
Sinterklaasmiddag op 3 december! Het eerste gedeelte is met alle groepen samen in de hal; 
na de korte pauze zal Sint en zijn Pieten nog de groepen bezoeken. 
 
Op donderdagmorgen 5 december zal in groep 5 t/m 8 de surprise-dag zijn. Groep 1 t/m 4 
zal op 5 december nog een spellencircuit spelen. Ook gaan zij pepernoten bakken op het 
Connect College op donderdagmiddag 28 november. 
 

 

 
 

Kerstviering 

 

Over de kerstactiviteiten op onze school zal nog een extra bericht op BasisOnline 
Ouderportaal verschijnen. Wel geven we alvast aan dat op donderdagavond 19 december 
het kerstdiner zal zijn voor alle kinderen van onze school. 

Houd de berichten op BasisOnline Ouderportaal even in de gaten mbt de kerstactiviteiten. 

 

 



Limburgs Museum 

 
Met de hele school naar het museum! Dat deden we op donderdagmorgen 7 november. Het 
was een zeer geslaagde leuke morgen, de kinderen hebben genoten.  
Voor de leerlingen van groep 1/2 was het meegaan met de bus al een heel avontuur. Voor 
veel kinderen was het de eerste kennismaking met een museum. 
In de bus was het al heel gezellig: kinderen vertelden en er werden liedjes gezongen. 
In het museum gingen de leerlingen onder begeleiding van de ouders en leerkrachten op 
pad. Het was een feest, sommige kleuters gingen gelijk naar de info die ze konden krijgen 
via knopjes. 
Weer anderen ontdekten geheime gangen, door schilderijen te verschuiven of door een deur 
te verschuiven van een kast, geraamtes, de kooi van vogel Pieke. 
Ook het kijken in de grote koelkasten, waarin gedroogd fruit en inmaakpotten stonden en het 
zelf eten klaarmaken op het mega grote fornuis vonden ze geweldig. 
Zo waren er ook mega grote vlaaien, verlichtte gerechten, gevilde konijnen,  etc. Ze vielen 
van de ene verbazing in de andere. Ze “reisden” door het ijzeren tijdperk en de Romeinse 
tijd. De verschillen met nu waren enorm. 
Kortom die twee uren waren veel te kort. Het had ook een hele dag mogen zijn. Het was 
heel boeiend en leerzaam.  
Wat fijn dat er zoveel hulpouders meegegaan zijn: BEDANKT! 

 
  

Mededelingen vanuit medezeggenschapsraad 

 
Geen mededelingen. 

 



Mededelingen vanuit oudervereniging 

 

KINDER OPTOCHT 2020 

zondag 16 februari 2020 

 
De oudervereniging wil volgend jaar weer deelnemen aan de kinderoptocht. 

Vinden jullie het leuk om mee te doen, laat het even weten? 

e-mailadres: OV.opdeslek@wijzersinonderwijs.eu 

 

Verkeersmededelingen 

Veel fietsers gaan al verlicht op pad. Maar soms wordt er toch zonder verlichting gefietst. 
Veel voorkomende redenen? Kapotte verlichting en een lege batterij. Ook wordt wel eens 
vergeten de verlichting aan te zetten of losse lampjes mee te nemen. Zonde! Daarom geven 
wij je 5 tips om verlicht te fietsen. 

1. Zet je verlichting aan: Een open deur, maar toch wordt het soms vergeten. Heb jij hier 
moeite mee? Misschien helpen deze tips: 

● Bedenk een cue. Bijvoorbeeld: Als de straatverlichting aan is, doe ik mijn 
fietsverlichting ook aan. 

● Vraag een collega of iemand thuis of ze jou willen herinneren aan het aanzetten van 
je verlichting. 

● Zorg voor verlichting die automatisch aangaat tijdens het fietsen. 

 



2. Controleer regelmatig of de fietsverlichting werkt: Volgens de wettelijke regels moet 
fietsverlichting voortdurend zichtbaar zijn en mogen de lichten niet knipperen of anderen 
verblinden. Dit heb je bij je eigen fiets zo gecheckt. Maar hoe zit het met de verlichting van 
bijvoorbeeld je kinderen? Spreek samen af dat iedereen het direct laat weten als de 
verlichting niet werkt. Stuk? Ga dan snel door naar tip 3 en 4! 

3. Zorg voor reservelampjes en -batterijen: Losse lampjes zijn - zeker als noodverlichting - 
handig. Zolang je ze niet vergeet mee te nemen én de batterijen nog werken natuurlijk. 
Bewaar reservelampjes en -batterijen het liefst op een vaste plek. Zo weet iedereen ze thuis 
te vinden. Ook is het verstandig om een extra setje bij je te hebben, mocht je vaste 
fietsverlichting het onderweg begeven. 

4. Repareer je fietsverlichting snel: Heb je vaste fietsverlichting? Top! Deze vergeet je 
namelijk niet mee te nemen. 😉 Stuk? Repareer je verlichting zelf of breng je fiets naar de 
fietsenmaker. Lukt het niet meteen, plan dan gelijk een moment in waarop je dit kan doen en 
gebruik in de tussentijd losse lampjes. Zo voorkom je uitstelgedrag. 

5. Opvallende kleding en accessoires: Verlichting is key, maar heb je ook wel eens 
nagedacht over je outfit? Een donkere jas valt niet op in het donker. Een reflecterende jas 
wel. En wist je dat naast werkende fietsverlichting, wielreflectoren ook verplicht zijn op de 
fiets? 

 
 

Agenda november/december 

 

26 november: Inspectiebezoek 

19.30 uur: OV-bijeenkomst 

28 november: Pepernoten bakken groep 1 t/m 4 Connect College 

3 december: Sinterklaasmiddag 

5 december: Surprise-morgen groep 5 t/m 8. 

 

https://verkeersregels.vvn.nl/rvv/hoofdstuk-ii/ss-13/artikel-35a


6 december: Leerlingen groep 3/4 VRIJ 

16 december: Leerlingen groep 1/2 VRIJ 

19 december: Kerstdiner  

20 december: Kerstviering alle groepen: schooltijden 8.30-13.30 uur 

21 december t/m 5 januari: Kerstvakantie 

 

 

 


