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Een nieuwe innovatiewand! 

 

Onze innovatiewand is verplaatst (naar het raam 
van het overblijflokaal). Hierop laten we zien wat 
wij binnen ons thematisch onderwijs doen om dit af 
te stemmen op onze missiedoelen voor 2018-2019: 

 Brede ontwikkeling 
 Realistische leeromgeving 
 Competentiegevoel van leerlingen 

 Begeleidende rol van de leerkracht 
 
Op dit moment is de wand weer leeg gemaakt. Het 
volgende thema dat we zullen gaan tentoonstellen 
zal zijn “De Ruimte”. Dit start na de kerstvakantie. 
 
Elke maand vertellen we u in de nieuwsbrief iets over onze onderwijsontwikkelingen. Dit 
keer is dat een opsomming van pluspunten die wij de afgelopen maanden in ons onderwijs 
hebben mogen waarnemen door de laatste ontwikkelingen: 

 De leerlingen doen in de thema’s veel ervaring op met samenwerken; 
 De intrinsieke motivatie van de leerlingen is duidelijk zichtbaar bij de onderwerpen; 
 Initiatief van leerlingen wordt op een positieve manier beloond en ingezet; 
 Door de werkwijze in de thema’s groeit de onderzoekende houding van leerlingen; 
 Door gastlessen en meer verdieping in actuele onderwerpen ervaren de leerlingen 

meer leermogelijkheden en wordt iedereen in zijn eigen interesse aangesproken; 
 Door de focus te verleggen op de onderzoekende houding is er meer training op 

ICT vaardigheden (dit vooral in de bovenbouw). 
 
Ook de samenwerking tussen de leerkrachten is intensiever door het gezamenlijk 
voorbereiden van de thema’s per bouw. Volgende week (op de teamvergadering van 12 
december) gaat het team zelfs schoolbreed aan de slag om het volgende thema (“De 
Ruimte”) over beide bouwen weg te zetten.  
 
U bent altijd welkom in de school om een kijkje te komen nemen in de klas of op de 
innovatiewand. Ook de leerlingen zijn trots op hun nieuwe manier van werken! 
 

Nieuwbouw 
 

In december komt het voorstel ‘nieuwbouw in Landgoed Driessen’ in de gemeenteraad. 
Wij hopen dan ook in het nieuwe jaar u concreet iets te kunnen vertellen over de plannen!  

  



Afscheid van Juf Suzan 
 

Helaas heeft juf Suzan vorige week in het team bekend gemaakt dat 
zij ons per 1 februari gaat verlaten. Zij zal dan elders aan de slag 
gaan. Wij vinden het jammer dat deze vaste en vertrouwde kracht 
van team De Vrijhoeve weg gaat, maar wensen haar uiteraard veel 
geluk met deze nieuwe stap. Het allerbeste Suzan, we hopen dat je 
daar snel je plek zult vinden! 
 
“Beste kinderen en ouders,  
Al ruim 16 jaar werk ik nu op De Vrijhoeve. Heel wat kinderen heb ik iets mogen leren. 
Ook heb ik zowel van de kinderen als hun ouders veel kunnen leren.  
Ik heb mooie en minder mooie momenten meegemaakt op De Vrijhoeve. In al die jaren 
heb ik ook vele collega’s zien komen en gaan. En nu is het mijn beurt om te gaan. Er 
kwam een mooi aanbod op mijn pad. Een aanbod dat ik niet voorbij kon laten gaan. Vanaf 
1 februari ga ik dan ook dichter bij huis werken. Zo houd ik ook meer tijd over voor mijn 
eigen kinderen en hoeven zij ook niet meer zo lang naar de opvang.   
  
Bedankt voor de samenwerking en alles wat ik heb mogen leren. Ik heb met jullie een 
fijne tijd gehad. Dit maakt het niet gemakkelijk om te gaan.   
  
Tot ziens!  
Juf Suzan Jacobs”  
 

Luizennieuws 
 

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief is er goed gereageerd door alle ouders op de 
luizenplaag. Bij de laatste nacontrole, kon de commissie vaststellen dat onze school weer 
luisvrij is! Bedankt allemaal voor het kammen!!!  
 
Helaas is er nog geen aanmelding binnen om de commissie te 
ondersteunen in het uitvoeren van de luizencontroles. Heeft u zich 
inmiddels bedacht? Dan kunt u zich aanmelden op: 
directiedevrijhoeve@leerrijk.nl  
 

Kerst 
 

Nadat we woensdag onze beste Sint uitzwaaien, beginnen meteen de zichtbare 
voorbereidingen voor de kerstactiviteiten. De commissie is echter alweer een tijdje bezig 
om alles op een feestelijke manier in te vullen.  
Op korte termijn zult u nader geïnformeerd worden over welke activiteiten er dit jaar 
gepland zijn en uiteraard over de kerstviering op donderdagavond 20 december. 
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Verjaardagen 
 

DECEMBER    

1 Luca Prins 12 jaar 

1 Morris Prins 9 jaar 

7 Mette Diderich  11 jaar 

10 Sem van de Wiel  12 jaar 

12 Anna Sidorowicz  9 jaar 

30 Pleun de Jong  11 jaar 

30 Emy van der Vuurst  12 jaar 

31 Jurre van Tiggelen  9 jaar 

 

 
 

Nieuwe leerlingen 
 

 
 

Sarwar Aslan (groep 1/2) 
 
 
 
 

 

Belangrijke data in de agenda 
 

Sint viering op 5 december 
Studiedag, alle leerlingen vrij op 6 december 

OR vergadering op 12 december 
Kerstknutselen op 18 december 

Kerstviering op 20 december 
Kerstvakantie, vanaf 11:45 op 21 december 

 
 

 


