
 
 

Nieuwsbrief 9 januari 2017 

 

Na een hopelijk zeer geslaagde kerstvakantie wensen wij u allereerst een geweldig 2017! 

 

Conciërge 

Vanaf november hebben we gelukkig weer een conciërge bij ons op school. We zijn erg 

blij dat Ineke Hoekstra (oma van Sterre en Boris en tevens buurvrouw van de school) 

deze functie wil invullen. De afgelopen weken heeft Ineke zich al onmisbaar gemaakt 

met haar energie, klusvaardigheden en enthousiasme.  

 

Up-to-date houden gegevens 

Wilt u veranderingen van email-adres, telefoonnummers etc. tijdig doorgeven? Hartelijk 

dank! 

 

Citotoetsen 

Januari staat in het teken van extra hard werken. Eind januari beginnen we met de 

halfjaarlijkse Citotoetsen voor ons Leerling Volg Systeem. De resultaten van deze 

toetsen worden in februari tijdens een vergadering met het gehele team besproken. 

Daarna bespreken we tijdens de contactavonden eind februari de resultaten met de 

ouders en leerlingen. 

 

Teamscholing 

Op school proberen wij de individuele leerbehoefte van de kinderen steeds meer 

centraal te stellen. De lessen starten nog steeds met een gezamenlijke start en uitleg, 

waarna de kinderen ieder op hun eigen niveau verder werken aan de leerstof. 

Uitgangspunt is, dat als de leerlingen zicht hebben op hun eigen ontwikkeling, ze ook in 

staat zijn hun eigen leerdoelen te formuleren. Dit bevordert de eigen 

verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid van de leerlingen. Tijdens het talent-uur op 

de woensdag ontdekken de kinderen hun eigen talent, leren ze eigen leerdoelen te 

formuleren en zelfstandig hieraan te werken. 



Van de leerkrachten vraagt dit, tijdens deze momenten van zelfstandig werken, een 

meer begeleidende en coachende rol. Om dit proces verder vorm te geven, volgen wij al 

enige tijd scholing op het gebied van talentbegeleiding en onderzoekend en ontwerpend 

leren. De komende weken zullen er ook opnames in de klassen worden gemaakt. Deze 

opnamen worden intern gebruikt.  

 

Terugkommiddag 

Vrijdag 20 januari is het eindelijk zover: de oud groep 8-leerlingen komen op school 

vertellen over hun ervaringen op het Voortgezet Onderwijs. We zijn heel erg benieuwd 

naar hun ervaringen en verhalen. De leerlingen gaan in gesprek met de nieuwe groep 7-8 

en met de teamleden. De uitkomsten worden tijdens een teamvergadering besproken en 

indien nodig worden er vervolgacties ondernomen. We kijken er erg naar uit. 

 

Verzoek TSO 

Wilt u bij afwezigheid van uw zoon/dochter dit ook doorgeven aan de TSO? Vriendelijk 

dank voor uw medewerking. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Edith Hoegen 

Directeur OBS De Overhael 

0299-673371 


