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Een kijkje in de keuken bij andere scholen  
 

Onze innovatiewand wordt binnenkort 
vernieuwd. Qua inhoud blijft deze hetzelfde: we 
proberen hierop te laten zien wat wij aan 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 

 
Elke maand lichten we in de nieuwsbrief hier iets uit om aan u te laten zien. Dit keer is dat 
de leerwinst van onze studiedag op afgelopen maandag 29 oktober.  
 
De onderbouwleerkrachten zijn op bezoek geweest bij 
een school waar inhoud gegeven wordt aan het 
onderwijs a.d.h.v. de principes van “basisontwikkeling” 
(zie afbeelding). Daar is inspiratie opgedaan over het 
opstarten van een thema met input van de leerlingen en 
het personaliseren van leervragen. Ook is er kennis 
gemaakt met het inzetten en onderzoeken van 
realistisch materiaal bij verschillende onderwerpen.  
Tot slot is er gekeken naar mogelijkheden om een thema 
af te sluiten.  

 
De bovenbouwleerkrachten zijn op bezoek geweest bij een 
school waar gewerkt wordt met “onderwijsunits”. Dat wil 
zeggen dat er in de ochtend gewerkt wordt in de eigen groep 
(thuisgroep) maar in de middag groepsoverstijgend gewerkt 
wordt in een unit (gehele bouw). Er wordt in de units 
thematisch gewerkt in een realistische leeromgeving. Er vinden 
inspiratielessen plaats en in circuitvorm verwerken de kinderen 
de lesdoelen en persoonlijke onderzoeksvragen. 
Wereldoriëntatie wordt, net als bij ons, naast kunstzinnige 
vorming gebundeld in een thema.  

 
Alle leerkrachten hebben de bezoekmiddag als leerzaam ervaren en per bouw hebben we 
mooie ideeën opgedaan waar we ons eigen aanbod mee kunnen verrijken.  
Op dit moment is de onderbouw bezig met het thema “Feesten” en de bovenbouw met het 
thema “Eerste Hulp”. Als u benieuwd bent naar een thema of u kunt misschien iets voor 
ons betekenen in een bepaalde gastles of activiteit horen wij dat graag! 



Schoolfruit vanaf 13 november 
 

In de loop van deze maand start de levering van schoolfruit, deze zal 20 schoolweken 
duren. Dat wil zeggen dat we elke week 3 stuks fruit geleverd krijgen per kind. De inhoud 
van de levering wisselt wekelijks en de precieze producten zijn ons nog niet bekend. Zodra 
wij informatie voor u hebben om te delen, hoort u van ons! Wij zijn erg benieuwd naar de 
samenwerking met EU-Schoolfruit.  

 

Lichtbrigade 
 
Helaas is de lichtbrigade van woensdag 24 oktober wegens omstandigheden geannuleerd. 
Deze is verzet naar woensdag 7 november. Dan zal er alsnog een fietskeuring 
plaatsvinden op school. 
 



Luizenalarm!!! 
 

Helaas is er de laatste luizencontrole een ware plaag geconstateerd. De commissie wil u 
graag extra informeren via deze weg over hoe u hiermee om kunt gaan, vandaar 
dat er naast de nieuwsbrief ook een brief over hoofdluis is bijgevoegd.  
 
Helaas is er voor Irene van Peer nog niemand in de plaats 
gekomen om de luizencontroles uit te voeren. Op dit moment 
doen Rinette Kamp en Renate Zevenhoven samen de controle, 
maar zij zouden hier zeker wat extra handen bij kunnen 
gebruiken. 
 
Dus… heeft u interesse? Meld u aan! 
directiedevrijhoeve@leerrijk.nl  
 

Nationaal Schoolontbijt 
 

 
Vrijdag 9 november vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats op school. De 
kinderen starten die dag met een ontbijt in de klas. U krijgt ook hiervan een 
aparte informatiebrief die met deze nieuwsbrief wordt meegezonden, waarin u 
kunt lezen wat er die ochtend op tafel komt en wat de bedoeling is. 

Verjaardagen 
 

NOVEMBER    

5 Onur Kabakci  5 jaar 

6 Tara van der Aart  9 jaar 

13 Jasper Beets 12 jaar 

15 Curt Braspenning  10 jaar 

26 Esmee Schoondermark  12 jaar 

27 Vive Brok  5 jaar 

30 Sanne Bax  8 jaar 
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Nieuwe leerlingen 
 

 
 

Er zijn deze periode  
geen nieuwe leerlingen gestart. 

 
 
 

 

Belangrijke data in de agenda 
 

OR en MR vergadering op 6 november 
Nationaal Schoolontbijt op 9 november 

Leerlingenraad op 12 november 
Eerste Rapport voor groep 3-8 op 22 november 

Rapportgesprekken groep 3-8 op 26 en 27 november 
Sint viering op 5 december 

Studiedag, alle leerlingen vrij op 6 december  
 

 


