
Beste ouders/verzorgers,  

 

 
10 to 10  
In het kader van de Nationale sportweek, van 15 t/m 29 

september, organiseert jongerencentrum Mainframe op 26 
september bij ons op school “ten to ten”. Van 10.00 tot 10.10 

uur wordt er op het schoolplein een sportieve workout gegeven! 
Alle kinderen mogen deze dag in sportkleding naar school 
komen. En ouders, laat je van je sportiefste kant zien en sport 

lekker met ons mee!  
 

 
BSO  
Naast deze nieuwsbrief ontvangen jullie een flyer namens de 

BSO. Ter inlevering van deze flyer kan uw zoon/dochter een 
keer gratis kennismaken met de BSO. Voor meer informatie 

over de BSO kunt u terecht bij Robyn. Zij is aanwezig op 
dinsdag en donderdag vanaf 15.30 uur.  
 

 
Studiedag  

Afgelopen woensdag was het studiedag en hadden de kinderen 
lekker een dagje vrij. Tijdens deze studiedag voor het team, 

hebben wij ons verdiept in de onderwerpen 'gedrag' en 
'instructie geven', waarbij theorie aan de praktijk gekoppeld 
werd. Met twee externe partijen zijn wij aan de slag gegaan 

met het inzoomen op gedrag: "Welk gedrag willen wij graag 
zien bij de leerlingen en hoe gaan we dit laten zien?". Wij 

vinden het belangrijk dat dit goed wordt overgedragen aan de 
kinderen. Daarnaast hebben wij de eerste bijeenkomst gehad 
van de training "Effectieve Directe Instructie" (EDI), waarbij we 

de manier van lesgeven onder de loep nemen om zo de 
kwaliteit van onze instructie sterker neer te zetten. Een dag 

waarna het hele team weer enthousiast aan de slag gaat. 
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Agenda:  
 

Elke vrijdagochtend 
Koffieuurtje ouders  

 
Maandag 17 september 
Ouderavond groep 2/3 

 
Woensdag 26 september 
Zingen voor de jarigen  

 
Woensdag 26 september 

Start kinderpostzegelactie 
 

 Woensdag 3 oktober 
Start kinderboekenweek 

 
Donderdag 4 oktober 

Informatieavond VO groep 7/8 
 

Vrijdag 5 oktober 
Dag van de leerkracht  

Studiedag  
 

Woensdag 10 oktober 
Minipuptoernooi gr 1-4 

 
Vrijdag 12 oktober 
Spreekuur SMW  

Kledinginzameling  

Wist u dat…  
meneer Arno een skelter 

heeft gevonden? 
 
 
 

 



 

Actie #wijschoolleidersslaanalarm 

Op 12 september hebben de directeuren van basisscholen 

in Nederland actie gevoerd. Zij slaan alarm door op die dag 

het brandalarm af te laten gaan. Hiermee vragen ze 

aandacht voor de situatie waarin zij zich bevinden. 

De directeuren waren opgetogen dat er na de stakingen  

gehoor is gegeven aan de werkdrukvermindering bij 

leerkrachten en dat het gat tussen de beloning van 

leerkrachten in het basisonderwijs en dat van hun collega’s 

in het voortgezet onderwijs is verkleind. Echter dit geldt 

niet voor het ondersteunend personeel en voor directeuren 

in het basisonderwijs.  

Erkenning en waardering voor schoolleiders vanuit de 

overheid  blijft achter en daarom zijn acties noodzakelijk. Er 

dienen zich ook voor schoolleiders grote tekorten aan; een 

eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk zijn nodig 

om het beroep van schoolleiders aantrekkelijk en werkbaar 

te houden. Voldoende ondersteunende functies in de school 

en meer tijd en ruimte voor innovatie voor het onderwijs 

zijn nodig om voor kinderen goed onderwijs te kunnen 

realiseren. 

Alle directeuren van Edu-Ley staan achter de actie,  iedere 

directeur heeft hier op zijn / haar eigen manier invulling 

aan gegeven. 

Nicole Eijckmans  directeur Den Bongerd 

Yvon Kassels  directeur Kameleon 

Bregje de Weijer directeur Open Hof 

Corinne Aerts directeur De Bron 

Herwin Robberts directeur ’t Schrijverke 

Frans Haarbosch directeur De Regenboog 
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