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Leren en presteren met plezier!                
 

Nieuwsbrief ‘t Want 
  

Beste ouder(s) / verzorger(s) 

We gaan weer bijna beginnen! 

We hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad.  

De school is in de vakantie weer lekker schoongemaakt, de ramen zijn gewassen, de vloeren zijn in de 

was gezet.  

Het team is deze hele week al druk bezig om alles weer in orde te maken voor de start van het 

schooljaar. De lokalen zijn alweer ingericht, alle systemen zijn omgezet, alle materialen voor de 

kinderen liggen klaar. Wij hebben er weer zin in! 

 

In deze nieuwsbrief wat handige zaken bij de start van het schooljaar. 

We zien u en de kinderen graag weer vanaf volgende week maandag. 

 

 

Met vriendelijke groet 

Marjolein Smith 

 

 

 

 

Lokalen en deuren 
Voor de vakantie zijn alle kinderen al op bezoek geweest in het lokaal en bij de leerkracht(en) 

die ze dit schooljaar hebben. 

Hier nog even een overzichtje van de lokalen en van de deuren waar de kinderen gebruik van 

maken. 

 

1/2 in grote kleuterlokaal                                               Deur bij 1-2 

3/4 in lokaal waar vorig jaar groep 3 zat                     Deur bij groep 3 (links naast het bankje) 

5/6 in lokaal van vorig jaar                                             Deur van vorig jaar (bij de bibliotheek) 

7/8 in lokaal bij de BSO / naast de keuken                  Deur bij de bibliotheek 

 

Ouders/verzorgers mogen ’s ochtends op het plein afscheid nemen en de kinderen daar ’s 

middags weer ophalen. De kinderen gaan zelfstandig naar binnen als de leerkracht ze het 

seintje geeft.  

 

Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven aan de leerkracht, dan kan dat ’s ochtends en ’s 

middags bij betreffende deuren. Ook kunt u hier Parro voor gebruiken. 

Tussen 8.30 en 14.00 uur lezen we Parro niet meteen, dan gaat onze aandacht uit naar de 

kinderen. 

 

 



 

Parro 
Alle leerkrachten hebben de ouders/verzorgers van de kinderen uit hun groep toegevoegd 

aan de nieuwe groepen. 

Heeft u nog geen koppeling ontvangen, laat het ons weten. 

 

In de loop van deze week zult u ook weer in de Parro agenda allerlei belangrijke en handige 

data terugvinden. 

 

 
 Schoolfruit  

Denkt u eraan om uw kind elke woensdag, donderdag, vrijdag fruit of groente als pauzehap 

mee te geven? 

Op de overige dagen mag dat uiteraard ook en anders bij voorkeur graag een gezonde 

pauzehap.  

 

 

 

Fysio 

De fysiotherapeute die verbonden is aan school heeft binnenkort vakantie. Zij zal betreffende 

kinderen en ouders/verzorgers informeren over haar vervanging. 

 

 

 

Vakanties en studiedagen 
Hierbij nogmaals de vakanties en studie(mid)dagen voor 2022-2023. 

Let op: op woensdag 21 dec. zijn de kinderen om 12.00 uur uit ivm de kerstviering ’s avonds! 

(Deze middag stond nog niet in de vorige versie.) 

 

 

Vakantieperiode Begindatum         Einddatum 
 
Herfstvakantie               22 oktober 2022.       t/m     30 oktober 2022 
Kerstvakantie               23 december 2022.   t/m     08 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023        t/m     05 maart 2023 
Goede vrijdag               07 april 2023   
Paasmaandag               10 april 2023   
Meivakantie                22 april 2023         t/m       07 mei 2023 
Hemelvaartweekend 18 mei 2023         t/m       19 mei 2023 
Pinkstermaandag 29 mei 2023   
Zomervakantie                08 juli 2023               t/m      20 augustus 2023 

 

Studie(mid)dagen: 

5 oktober studiedag hele bestuur 

21 november studiedag  

21 december school tot 12.00 uur ivm kerstviering ’s avonds 

27 januari studiemiddag vanaf 12.00 uur 

24 februari studiemiddag vanaf 12.00 uur 

20 april studiemiddag vanaf 12.00 uur 

16 mei studiedag 

19 juni studiemiddag vanaf 12.00 uur 

7 juli studiedag onder voorbehoud  



 

Informatieavond 
Graag nodigen we u uit op de informatieavond op woensdag 7 september. Meer informatie 
over deze avond volgt nog via Parro. 
Fijn om u dan als ouders/verzorgers in het lokaal van uw kind(eren) te kunnen ontmoeten! 

 

 

         
 

Kennismakingsgesprekken 

Op de informatieavond zullen de leerkrachten wat vertellen over de kennismakings-

gesprekken die in de week van 12 september plaatsvinden. 

 

 

 

Rekenmethode 
We gaan komend schooljaar starten met een nieuwe rekenmethode! 

De afgelopen jaren hebben veel scholen met programma’s als Gynzy gewerkt. De nieuwste 

inzichten in het onderwijs geven aan dat een goede balans tussen verwerking op papier en 

verwerking digitaal essentieel is. Daarnaast geven methodes duidelijkere lijnen aan qua 

doelen en herhaling dan Gynzy. Dit, met nog een aantal redenen heeft het team doen 

besluiten om over te stappen op Wereld in Getallen. De MR heeft hiermee ingestemd. 

  

Wereld in Getallen is een veelgebruikte methode voor rekenen op basisscholen. De methode 
is uitgegeven door Malmberg. PPON-onderzoek (Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau) 
toont aan dat met de Wereld in getallen de leerlingen de beste rekenresultaten boeken. 

De Wereld in getallen werkt volgens een aantal uitgangspunten: 

• Elke dag kenmerkt zich door dezelfde lesopbouw. 

• Elke instructie heeft maar één doel. 

• Er is sprake van differentiatie op drie niveaus. 

• Software is een vast onderdeel van het lesprogramma. 

 

Op de informatieavond zullen we wat meer uitleg geven over de methode en de materialen 

die erbij gebruikt worden. 

In de midden-/bovenbouw zal er afwisseling zijn tussen digitale en papieren verwerking. In de 

onderbouw zal de verwerking met name op papier gebeuren. 

 

 

 

Muziek op school 
Ook gaan we staren met een nieuwe muziekmethode: de Zangexpress! 

In de vorige nieuwsbrief heeft hier al wat over ingestaan. 

We gaan werken met een leuke site vol verschillende muziekonderdelen: zang, ritme, noten, 

verschillende muzieksoorten, enz. 

Ook krijgen alle klassen regelmatig op vrijdagmiddag les van een muziekdocent, die in deze 

voorbereidende week al op school is geweest en het team aan het zingen heeft gekregen        

(juf Amber). 

 

Voor meer info; bekijk het filmpje via deze link  

ZangExpress | De muziekmethode voor basisscholen, muziekscholen en vakleerkrachten - 

YouTube 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenen
https://www.youtube.com/watch?v=PEieGVPNW2s
https://www.youtube.com/watch?v=PEieGVPNW2s


 
 

Engels 
Op ’t Want krijgen de kinderen in groep 7/8 Engelse les. Ook voor Engels hebben we een 
mooie nieuwe methode uit kunnen zoeken. 
We gaan starten met Stepping Stones. Hier wat meer informatie over die methode: 
 
Een vreemde taal leren is voor jonge kinderen easy-peasy. Maar dat geldt alleen als zij 
voldoende in aanraking komen met die nieuwe taal.  
Games, liedjes en films buiten schooltijd helpen daarbij, maar wekelijkse lessen op school zijn 
essentieel.  
 
Met Stepping Stones Junior gaat het Engels van leerlingen met sprongen vooruit. De methode 
biedt alles wat nodig is voor het geven van leuke en afwisselende Engelse lessen. Met het rijke 
taalaanbod en de aansprekende werkvormen zijn de lessen écht awesome!  
Leerlingen breiden spelenderwijs hun Engelse woordenschat uit en krijgen zelfvertrouwen in 
het communiceren in een andere taal. 
 
Via onderstaande link kunt u ook een filmpje over de methode bekijken: 
Noordhoff Stepping Stones Junior Basisonderwijs 

 

 

 

Gymrooster 
De komende twee weken starten we met onderstaand rooster. 

Daarna volgen er mogelijk wijzigingen, aangezien er een groot tekort is aan vakleerkrachten 

gym in de regio en we als scholen bezig zijn om ook voor groepen die nu geen of te weinig 

gym krijgen voor gymles te zorgen. 

 

Groep 3/4 mag op maandag en donderdag bij de gymzaal opgehaald worden. Mocht u nog 

een ander kind op school moeten ophalen op dat tijdstip; bespreek dit even met betreffende 

leerkrachten. 

 

Groep 7/8 mag donderdagochtend bij gym starten en de kinderen hoeven dus niet eerst naar 

school. 

 

Maandag gym 

9.45-10.45 7/8 

10.45-11.45 5/6 

12.10-13.00 1/2 

13.00-13.50 3/4  Ophalen bij de Gaffelaar  

 
 

Donderdag gym 

8.30-9.30 7/8  Starten bij de Gaffelaar 

9.30-10.30 5/6 

11.00-12.00 1/2 

13.00-13.50 3/4  Ophalen bij de Gaffelaar 

 

 

 
 
 

https://www.noordhoff.nl/basisonderwijs/engels/stepping-stones-junior

