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Daltonnieuws 

Na een goede start zijn alle leerlingen 

alweer druk aan het werk in de groepen. In 

groep 5 zijn de leerlingen met iets nieuws 

gestart, namelijk leeskriebels en krabbels. 

Elke ochtend starten de leerlingen in deze 

groep met lezen, ieder op een eigen 

manier en op eigen niveau. Zo starten er 

leerlingen met het voorlezen aan een 

knuffel, het zo snel mogelijk lezen van 

leesrijtjes, voorlezen aan de kleuters en 

een wedstrijdje houden met jezelf. Zo zijn 

er in totaal 15 verschillende werkvormen. 

De oefeningen zijn verdeeld in drie 

categorieën: 

- Lezen van woorden 

- Lezen van teksten 

- Voorlezen 

Op het moment dat de leerlingen aan het 

werk zijn met leeskriebels en krabbels, 

wordt er gewerkt aan verschillende 

kernwaarden die behoren bij ons 

daltononderwijs: zelfstandigheid, eigen 

verantwoordelijk, effectiviteit en reflectie.  

 

MR-verkiezingen 
Een bericht van de MR: 

Zoals u weet waren we op zoek naar een 

nieuwe kandidaat voor de MR. Drie ouders 

waren bereid om hierin zitting te nemen. 

Wij zijn heel blij met deze betrokkenheid 

voor onze school. 

Wij willen Mark Ekkelboom, René 

Hazekamp en Kim den Ouden bedanken 

voor hun kandidaatstelling. Ook willen we 

iedereen bedanken die zijn/haar stem 

heeft uitgebracht. 

 

 

 

De uitslag is inmiddels bekend en we 

kunnen u mededelen dat Kim de meeste 

stemmen heeft ontvangen. Zij zal met 

ingang van dit schooljaar de MR komen 

versterken. Kim heel veel succes en Mark 

en René hartelijk bedankt. We hopen in de 

toekomst nog een beroep op jullie te 

mogen doen! 

 

Zorgplein 

 
Op de informatieavond hebben jullie ze al 

even kunnen ontmoeten: de dames van 

het Zorgplein. Zowel de gemeente, 

bibliotheek en GGD bundelen de krachten 

en zullen u dinsdag 9 oktober tussen 

8.20-9.30 uur graag met raad en daad 

bijstaan over allerlei zaken rondom gedrag 

en opvoeding. Loop binnen en stel uw 

vraag! Zie de bijlage voor meer informatie.  
 

Even voorstellen: Monique 
 

Hallo allemaal, de 

meesten van jullie weten 

wel wie ik ben, maar ik zal 

mij kort voorstellen voor 

nieuwe ouders. Ik ben 

Monique Hoeve – Op ’t 

Veld en ik begeleid alweer 

11 jaar leerlingen op deze 

school. Ik begeleid groepjes leerlingen 

maar ook individueel, uit alle groepen van 

De Wegwijzer. Dit schooljaar vind je mij 
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veel in groep 1 en 2.  

Deze maand ben ik gestart met de 2-jarige 

opleiding Pedagogisch Professional Kind 

en Educatie. Een pedagogisch 

professional die een verbindende schakel 

kan zijn tussen school, de instanties en de 

omgeving van het zich ontwikkelende kind. 

Deze 2-jarige opleiding leidt studenten op 

die vanuit specifieke kennis en 

vaardigheden, een bijdrage kunnen 

leveren aan de ontwikkeling van kinderen. 

Het lijkt mij een leuke en leerzame 

opleiding en een waardevolle aanvulling 

op mijn functie als onderwijsassistent.  

Bij deze opleiding horen ook 

praktijkopdrachten die ik op mijn werkplek 

maar ook op andere locaties mag 

uitvoeren. Bij vragen hoor ik het graag! 

Kinderboekenweek 

Dit jaar is het thema van de 
kinderboekenweek `Vriendschap`. Wij 
openen de kinderboekenweek 3 oktober 
om 8.30 uur in de hal en vervolgens zal er 
gedurende deze dag en de komende 
weken aandacht worden gegeven aan 
‘vrienden zijn’.  
 

 
 
 
 
 
Inloopuurtje 
Op 18 oktober houden we van 17.30 uur – 
tot 19.00 uur een gezellig inloopuurtje met 
aanvullend herfstfair activiteiten. Alle 
leerlingen, ouders, opa`s, oma`s, oppas, 
buren en overige belangstellenden zijn 
van harte welkom. In de groepen zullen de 
kinderen trots vertellen over de 
Kinderboekenweek en overige activiteiten 
die in de groep plaatsvinden. In de hal zal 
door de ouderraad wat lekkers te eten en 

drinken worden georganiseerd. Hierbij een 
oproep voor ouders die wat lekkers willen 
bakken/maken dat die avond verkocht kan 
worden. Alle hulp is welkom.  
 

Stagiaire & ondersteuning 
Juf Selina zal op de dinsdag en 
vrijdagmiddag de groepen ondersteunen 
bij de onderwijstaken. Juf Nina zal de 
eerste helft van dit schooljaar als 
derdejaars stagiaire onderwijsassistent in 
groep 1/2 werken. 
 

Schoolfotograaf 
Mooi aan de start van het schooljaar: de 
schoolfotograaf! Op dinsdag 16 oktober is 
het zover en mogen ze stralen voor de 
camera!  
 

Agenda 
 
 
Woensdag 3 okt. 

 
Opening KBW 

 
Maandag 8 okt. 

 
MR-vergadering 

 
Dinsdag 9 okt. 

 
Zorgplein: 8.20-9.30 uur 

 
Vrijdag 12 okt. 

 
Talentenmiddag 

 
Dinsdag 16 okt. 

 
Schoolfotograaf 

 
Donderdag 18 okt. 

 
Inloopuurtje 

 
20-28 okt.  

 
Herfstvakantie 

 
 
Hartelijke groeten namens het team, 
 
Daniële Ossenvoort & 
Michelle Homburg 
 
 
 
 
 
 

     


