
 

 

Agenda 

 

Week 37 & 38 

Kennismakingsgesprekken 

 

Maandag 19 september 

Studiedag, alle kinderen vrij 

 

Dinsdag 20 september 

Prinsjesdag, alle kinderen vrij 

  

 



 

Ouders op school 

Wat fijn om afgelopen dinsdag zoveel ouders te kunnen verwelkomen op school voor de algemene 

ouderinformatieavond. Nieuwe ouders voor het eerst samen in de kleutergroepen en 

bovenbouwouders soms na lange tijd weer samen door coronamaatregelen. 



De kennismakingsgesprekken met de leerkrachten gaan in de komende twee weken ook weer 

plaatsvinden. De groepsleerkrachten regelen dit zelf met de ouders. We kijken er naar uit om dan 

verder met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Studiedag maandag 19 september 

Iedere school wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een inclusieve, prettige en 

positieve sfeer. Samen werken we hieraan.  Op de algemene ouderavond is al gedeeld dat we als 

school met elkaar het schooljaar starten met de gouden weken. Een goed begin is namelijk het 

halve werk! De eerste vier weken van het schooljaar zijn De Gouden Weken. In deze periode 

bouwen de leerkrachten samen met de kinderen aan het groepsgevoel en aan een goede sfeer in 

de groep. 

Dit schooljaar gaan we ook met PRIMA werken. Het PRIMA-lespakket bestaat onder andere uit 

een lessenserie, een zogenaamde ‘Pestmeter’ en extra scholing/begeleiding. Bij elkaar vormen 

deze een compleet, schoolbreed en doorlopend anti-pestbeleid. Het pakket is als geheel te 

gebruiken maar de onderdelen kunnen ook los van elkaar worden ingezet. Op de studiedag gaat 

het hele Willemsparkteam aan de slag met de gecertificeerde en ervaren trainer Ciska Vriesema.  

Groep 8 Afscheid van Vis 

 



Vorige week werd groep 8 verrast door het overlijden van een van de geliefde vissen uit het 

aquarium. Met een ceremonieel afscheid is Vis in de Cantaloup begraven en na 1 minuut stilte 

werd het Wilhelmus vol overtuiging ter afsluiting gezongen. De leerlingen van groep 8 zorgen in 

toerbeurten voor de vissen en houden het aquarium schoon in de klas. 

Overblijfbijdrage 

Onze administratie heeft onlangs een betaalverzoek verstuurd via Schoolkassa. Dit betaalverzoek 

is voor de overblijfbijdrage. Hartelijk dank aan de ouders die dit al in orde hebben gemaakt. Als 

dit er nog niet van gekomen is een vriendelijk verzoek dit z.s.m. alsnog te doen! Alle ouders van 

kinderen die gebruik maken van de overblijf dienen deze te betalen. 

Type-cursus op school! Er zijn nog 4 plekken beschikbaar voor de groepen 6-8! 

Op dinsdag 1 november 2022 om 15:15 uur gaat op onze school de typecursus van de Typetuin van 

start. Onlangs ontvingen jullie per e-mail hier meer informatie over. Er zijn op dit moment nog 

plaatsen vrij. Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. De kosten bedragen €185,-. Voor 

meer informatie: www.typetuin.nl  of bel naar 013-5220579.  

Leesplezier 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/meertalige-voorleesfilmpjes.html 

Om het (voor)leesplezier in meertalige gezinnen te stimuleren, worden sinds kort 100 

voorleesfilmpjes in het Arabisch, Pools en Turks beschikbaar gesteld via Jeugdbibliotheek.nl. 

De filmpjes zijn ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Leesbevordering in meertalige 

gezinnen’, Vaak wordt gedacht dat de thuistaal het goed leren van het Nederlands in de weg staat, 

maar het is andersom: de talen kunnen elkaar juist helpen. Met behulp van de voorleesfilmpjes 

kunnen we ouders beter toerusten in hun rol van leesopvoeder. Zo wordt het leesplezier van 

kinderen vergroot, kunnen álle kinderen opgroeien in een taalrijke omgeving en een goede start 

maken op school. 
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