
 

Nieuwsbrief 2 

Agenda 

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 

30 oktober 2019 



Luizencontrole 

1 november 2019 

Nieuwsbrief 4 

11 november 2019 

Sint Maarten 

14 november 2019 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

15 november 2019 

Nieuwsbrief  5 

 

Inspectie 

Zoals in nieuwsbrief 1 werd aangekondigd, hebben we op vrijdag 20 september de inspectie op 

school gehad voor een verificatieonderzoek. Twee Leerlingen hebben de inspecteurs een rondleiding 

door de school gegeven. Ook hebben de inspecteurs een gesprek gevoerd met een groepje 

leerlingen en leerkrachten. Er zijn goede gesprekken gevoerd met positieve feedback die we 
herkennen en waaraan we als school verder kunnen werken.  

De standaarden 'kwaliteitszorg, zicht op de ontwikkeling en kwaliteitscultuur' zijn voldoende 

beoordeeld! 

Het College van Bestuur is 's middags op school gekomen om de opbrengst van deze ochtend met 

ons te vieren. Wij kijken met veel tevredenheid terug op een geslaagde dag, waarin we met trots 
onze school hebben gepresenteerd aan de onderwijsinspectie! 



 

Nieuws uit de groepen 

Nieuws uit groep 1-2A  

De afgelopen vrijdagen is Silvyn bij ons in de klas geweest om te wennen. In de week van 7 oktober 

zal hij volledig starten. Wij wensen Silvyn een fijne schooltijd toe, welkom! We hebben de afgelopen 
weken veel Kiva spelletjes gedaan om elkaar goed te leren kennen.  

We werken over het thema piraten, wij zoeken de schat! We hebben de schat gevonden maar de 

sleutel van de schat helaas nog niet.  We zijn nog druk aan het zoeken. Willen jullie ons ook helpen 

met zoeken?   

In de klas hebben we een vlot, piraten, schatkisten en papegaaien gemaakt. De kinderen zijn erg 

enthousiast. We hebben op de deur van de klas vragen geschreven die we nog graag willen weten. 
Hopelijk hebben we aan het eind van het thema antwoord op al onze vragen.  

De afgelopen periode hebben we al veel geleerd. We zijn bezig met tellen tot 20 en kunnen al rijmen. 

We oefenen dit samen in de kring of in de verschillende hoeken. We lezen veel voor. Hiermee 

oefenen we om verhalen goed te onthouden. Zo kunnen we aan elkaar het verhaal nog eens 
navertellen. In de gang kunnen jullie zien met welke doelen we allemaal aan het werk zijn.    

Klassenouders  

De klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een juf en de ouders/verzorgers van de kinderen 

in de klas. Het gaat vooral om organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht 

ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan de  het Sinterklaasfeest of het plannen van een excursie voor de 

kinderen. De klassenouder benadert ouders bijvoorbeeld ouders van de klas als  de leerkracht meer 

ondersteuning nodig heeft bij een activiteit in de klas.   



De klassenouders voor dit schooljaar: 

Groep 1-2 A zijn dit Tessa  (moeder van Mink) en Melanie (moeder van Maud)   

Groep 1-2 B zijn dit Tanneke (moeder van Melin) en Renske (moeder van Anna Meis) 

Voor groep 3-5 heeft Lianka (moeder van Delaney) zich aangemeld als klassenouder. Wanneer er 
nog een ouder is die hierbij wil aansluiten dan horen wij het graag! 

 



 

 

Schoolontwikkeling 

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

Elke school heeft een schoolplan. Ook uw mening hebben we gevraagd. Wij willen langs deze weg 
alle ouders die gereageerd hebben bedanken voor hun feedback! 

In de komende nieuwsbrieven zullen we u meenemen in ons proces en u informeren over onze 

ambities.  

 



Schoolfruit 

We zijn als school ingeloot voor het EU-Schoolfruit project!  

Hier zijn we heel blij mee! Met EU-Schoolfruit ontvangen 20 weken lang gratis groente en fruit voor 
al onze leerlingen!  

Start leveringen 

In week 46 (12 t/m 16 november) starten de fruit- en groenteleveringen. We ontvangen de 

leveringen t/m week 16 (15 t/m 19 april). 

Voor meer informatie: 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm 

 

Even voorstellen 

Hoi allemaal, 

Ik ben Renee, 27 jaar oud en derdejaars student aan de katholieke pabo in Zwolle. Na altijd in 

Kampen te hebben gewoond, woon ik nu sinds een jaar in Zwolle, samen met mijn vriend en dochter. 

Mijn interesses liggen in het onderwijs, de natuur en jeugdliteratuur. Als ik niet op school ben, ben ik 
dus vaak te vinden in boekenwinkels en tuincentra.  

Ooit hoorde ik iemand zeggen dat als het gaat om onderwijs, iedere leerling het recht heeft om 

ongelijk behandeld te worden. Dit omschrijft exact waarin ik mij in groep 3-5 ga verdiepen, namelijk: 

inzicht krijgen in de verschillen tussen de leerlingen en dit toepassen in het onderwijs zodat iedereen 
op zijn of haar manier de leerdoelen bereikt. 

Ik heb vast nog niet al jullie vragen beantwoord met dit stukje - stel ze gerust als je me ziet in de klas 

- maar ik hoop dat jullie zo wel een beter beeld hebben gekregen van het nieuwe gezicht in groep 3-
5!  

Groetjes Renee 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm


 

Yoga 

Yoga les van José Salomons op donderdagavond in de Boxem 

Altijd al gedacht om yoga te gaan volgen? Ga het nu doen op donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur 
in de Boxem. 

De yoga lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. De yoga lessen kenmerken zich door 

rustige oefeningen in een aangename sfeer waarin jij je als cursist prettig en comfortabel voelt. 

Daardoor wordt je uitgenodigd makkelijker bij jezelf te komen en te ervaren hoe dat voelt. Door de 

yoga oefeningen word je soepeler en vitaler. Hierdoor ben je beter in staat om in het dagelijks leven 
spanningen los te laten. 

De nieuwe yoga reeks is donderdag 19 september gestart en loopt t/m 19 december, de cursus 

bedraagt 156 euro. Ik ben ervaren yogadocent en ik geef Hatha Yoga lessen, mijn opleiding heb ik 

gevolgd bij Saswitha yoga opleiding in Bilthoven tevens ben ik lid van de Vereniging Yogadocenten 
Nederland. Heb je interesse gekregen? Voor info/opgave: info@YogaSalomonsZwolle.nl 


