
 

Nieuwsbrief 1 

Agenda 

18 september 2019 

Studiedag leerkrachten groep 0-1-2, alle leerlingen van groep 0-1-2 vrij 

25 september 2019  

Oudercafé 

27 september 2019 

Nieuwsbrief 2 

30 september t/m 4 oktober 2019 

Startgesprekken met ouders 

5 oktober 2019 

Dag van de leraar 

11 oktober 2019 

Nieuwsbrief 3 

16 oktober 2019 



Open dag voor toekomstige ouders 

18 oktober 2019 

Oudercafé 

21 oktober t/m 25 oktober 2019 

Herfstvakantie 

1 november 2019 

Nieuwsbrief 4 

6 november 2019 

Luizencontrole 

11 november 2019 

Sint Maarten 

14 november 2019 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

15 november 2019 

Nieuwsbrief  5 

 

Start schooljaar 

We zijn het schooljaar allemaal fijn gestart! Wij werken in de groep aan de groepsvorming en daar 
gebruiken we KiVa bij. 

Het eerste thema van Kiva is: een fijne groep. De afspraak bij dit thema is:  

                                                     “We willen samen een groep zijn, want dat is fijn.”   

Naast KiVa besteden we ook aandacht aan de school- en groepsafspraken. De schoolafspraak van 

deze periode staat in het teken van 'je grens aangeven'. Als je iets niet fijn vindt dan zeg je:  “stop 

hou op met... (zeggen wat je niet fijn vindt). “ Dit is een duidelijk signaal voor de andere leerlingen 

om te stoppen met het gedrag wat ongewenst is. De afspraken worden met de kinderen besproken 



en situaties worden uitgespeeld. De kinderen hebben samen met de leerkrachten de afspraak 
zichtbaar gemaakt en in de klas opgehangen.  

 

 

Nieuws uit de groepen 

Groep 0-1-2: Ga je mee op zoek naar de schat?  

Woensdag 11 september stond er opeens een verdwaalde piraat in de groep. Door storm op zee was 

piraat Smikkelbuik haar schat verloren, maar de kinderen van De Boxem hebben de schatkist 

gevonden! We hebben nog wel één probleem, de sleutel van de schatkist is zoek.. Zouden we de 
sleutel wel vinden om de schatkist te kunnen openen..? 

Komende periode werken de kleutergroepen over het thema 'piraten'. De leerkrachten van de 

kleutergroepen hebben de volgende materialen nodig voor de aankleding van het thema:  

• Schatkisten  

• Piratenvlaggen  

• Verkleedkleren  

• Boten   

• Lakens   



Alvast bedankt voor uw medewerking!  

Groep 3-5: 

In onze groep zijn we begonnen met het thema: welke dieren leven er in onze omgeving? Op de 

terugweg van de gym kwamen we ook een echt dier tegen: een visser had terwijl wij langs liepen 

een vis aan de haak geslagen en wilde deze eraf halen. We hebben even gekeken en vragen 

gesteld. Dit thema sluit heel mooi aan bij het thema van groep 3. Zij zijn begonnen met kern 1 van 
veilig leren lezen en dit gaat over een beestenboel.  

Om het thema nog wat meer te ondersteunen heeft groep 5 de huiswerkopdracht om foto's van 

dieren rondom de school te maken/ verzamelen en volgende week vrijdag mee te nemen.  Ook groep 
3 mag voor de thematafel spullen of informatieboeken meenemen over dieren.  

 

 

Schoolontwikkeling 

Het team van KBS De Boxem is bezig met het opstellen van het schoolplan voor de komende jaren. 

Elke school heeft een schoolplan. Daarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich 

gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school een nieuw schoolplan vast. De 



medezeggenschapsraad kijkt met de school mee en brengt advies uit en heeft instemmingsrecht bij 
het vaststellen van het schoolplan. 

Het schoolplan bevat strategische thema's rondom onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en 

kwaliteitszorg.  

De school gebruikt het schoolplan om het beleid van elk schooljaar vast te stellen. Het beleid komt 

eerst in het onderwijskundig jaarplan en die informatie komt vervolgens terecht in de schoolgids.  De 
Onderwijsinspectie controleert het schoolplan en de uitvoering daarvan.  

Woensdag 18 september gaat het team met het schoolplan aan de slag. Ook uw mening vinden wij 

belangrijk en daarom ontvangt u maandag 16 september een e-mail met drie vragen. U kunt tot 
uiterlijk vrijdag 20 september 15.00 uur reageren op deze mail.   

Wij zullen u middels onze nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het 
schoolplan. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 

Kindgesprekken 

Leren houdt bij De Boxem veel meer in dan het opslaan van kennis. Leren heeft te maken met de 

ontwikkeling van vaardigheden, het veranderen van gedrag, het leren hanteren van 

oplossingsmethoden en het leren ontwikkelen en toepassen van denk- en leerstrategieën. Het is onze 

taak om de kinderen voor te bereiden op een leven lang leren in een steeds veranderende wereld. Een 

van onze kernwaarden is 'ontwikkeling van ieders talent'.  We willen graag de kinderen vanuit een 

intrinsieke motivatie en zelfregulatie laten leren en daarom betrekken we ze bij hun eigen leerproces 

door met ze in gesprek te gaan!  

Het kindgesprek 

Het voeren van kindgesprekken is een moment van individuele aandacht voor de leerling, waarin we 

de leerling mede-eigenaar maken van zijn/haar eigen leerproces. De leerkracht gaat met de leerling 

in gesprek over de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. De leerkracht helpt de 

leerling met reflecteren op zijn/haar gedrag en werkhouding en daar vanuit ook persoonlijke doelen 
te stellen. De kindgesprekken worden in de komende twee weken onder schooltijd gepland.   

Startgesprekken: 



In oktober staan de startgesprekken gepland.  Hierin kunt u samen met de leerkracht de voortgang 

van uw kind bespreken en de eerste weken in de nieuwe groep. Stel ook gerust vragen als iets 

onduidelijk is.  

Vanaf groep 5 betrekken we de leerlingen bij het startgesprek. Zo versterken we de driehoek 

'ouder-school-kind' en geven we onze leerlingen van die leeftijd meer eigenaarschap binnen hun 

eigen leerproces. Wij vragen u om dit gesprek met uw kind voor te bereiden. U krijgt hiervoor een 

voorbereidingsformulier van de leerkracht. 

De startgesprekken zijn gepland van maandag 30 september t/m donderdag 3 oktober tussen 

14.45 en 17.00 uur. Hier krijgt u maandag 16 september een uitnodiging voor. Wilt u rekening 
houden met de startgesprekken en deze middagen zoveel mogelijk vrijhouden?  

 


