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Snappet in het nieuws
“Kinderen dreigen minder te leren door verkeerd gebruik oefensoftware”, zo luidt een rtl nieuwsbericht. Ook 
onze school maakt gebruik van oefensoftware. Voor rekenen maken we gebruik van Snappet. Het team 
heeft gezamenlijk bepaald hoe we deze oefensoftware inzetten. Ook dit schooljaar volgt het team een 
teamtraining bij Snappet om de software zo goed mogelijk in te zetten. Uiteraard denken wij goed na over 
hoe we onze methodes inzetten. Ook tijdens het werken met werkboekjes maken we steeds de keuze: is 
deze opdracht passend bij het lesdoel. Wilt u meer weten over het werken met Snappet? Volgende week 
komt er een inventarisatie formulier of u interesse heeft in een Snappet informatieavond.

Op 3 oktober bezocht onze nieuwe bestuurder Pim Spijker onze school. Als kennismaking met de scholen 
van Fluvium bezoekt hij een dagdeel elke Fluvium school. Samen met Evert ging hij alle groepen langs. Er 
was een gesprek met de leerlingenraad, de intern begeleidster en de directeur. Leuk dat Pim op deze manier 
kennis heeft genomen van waar we de laatste jaren mee bezig zijn geweest. Zo kijkt Pim terug op het 
bezoek:

“Ik heb op jullie school gezien dat er goed onderwijs gegeven wordt. De manier van werken zag ik als rode 
draad in de hele school. Wat jullie zeggen en schrijven, zag ik terug in de praktijk. De leerlingen participeren 
en zijn duidelijk mede-eigenaar van de school en van hun eigen leerproces. Leuk om te zien en hartelijk 
dank voor de ontvangst.”

Terugblik bezoek bovenschools bestuurder



Op vrijdag 7 oktober was Gerben van korfbalvereniging Kesteren aanwezig om samen met juf Rianda de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 kennis te laten maken met korfbal. Bij alle groepen is er flink geoefend op het 
schieten en mikken op/in de korf. Als afsluiter zijn er wedstrijden en spelletjes gespeeld. De hoogte van de 
korf was erg indrukwekkend en een leuke uitdaging. Gerben, bedankt voor de kennismakingslessen! 

Korfbal clinic

Inloopochtend 
Op 3 oktober stond de eerste 
inloopochtend van dit schooljaar op het 
programma. De kinderen hadden de 
mogelijkheid hun ouders te laten zien 
waar ze mee bezig zijn.  Er was veel 
animo. De volgende inloopochtend 
staat gepland op woensdag 30 
november.

Online ouderavonden

Schilder
In de komende herfstvakantie gaat de schilder in onze school aan de slag. De meeste deuren krijgen een 
opfrisbeurt. De kozijnen zullen waar nodig ook worden bijgewerkt. Alle lichtgroene deuren krijgen de kleur groen 
van de dubbele deuren bij de entree van de school. Als alles volgens planning verloopt, is de schilder klaar als 
de kinderen weer naar school komen. 

Zie bijlage.



Terugblik “Week tegen het pesten”
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in een vorige nieuwsbrief hebben wij ruim aandacht besteed binnen 
de school aan de week tegen het pesten.
Het onderwerp: “Grapje! Moet toch kunnen?!” is door juf Patricia (als doesliefjuf) geintroduceerd in de 
groepen. Zij is in alle groepen langsgeweest om iets te vertellen en/of een les te geven over dit onderwerp. 
Besproken is o.a. wanneer is een grapje leuk en hoe weet je dit? Hoe vaak moet je een grap maken? En 
wat gebeurt er met iemand over wie de grap gaat en dit iedere dag weer moet horen? Wanneer spreek je 
van pesten als het om grappen maken gaat? Hoe kun je kenbaar maken dat je het niet meer leuk vindt? 
Het waren waardevolle gesprekken/lessen waarin de kinderen heel actief hebben meegedacht! De 
leerkrachten zijn deze week in de klassen verder ingegaan op dit onderwerp. Daarnaast wordt er iedere 
week aandacht besteed aan lessen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook is er, 
tijdens de week tegen het pesten, uitgelegd wat de “doesliefjuf” op school voor de kinderen kan betekenen. 
De doesliefjuf is een vertrouwenspersoon voor alle kinderen van de Houtkoperschool. Als zij ergens mee 
zitten (op welk vlak dan ook) kunnen zij een briefje in de bus van de doesliefjuf stoppen en worden zij 
uitgenodigd voor een gesprekje. Als kinderen dit spannend vinden, kan de leerkracht of een ouder hier ook 
het voortouw in nemen.
Gelukkig weten een hoop kinderen de doesliefjuf te vinden. Hierdoor kunnen “problemen” die de kinderen 
ervaren vaak meteen aangepakt worden voordat ze groter worden.

Terugblik studiedag 5 oktober
Vorig jaar zijn we een traject gestart waarin we, onder begeleiding van Harald Weessies, het begrijpend 
lezen binnen onze school op een geheel andere manier zijn gaan vorm geven. Tijdens de studiedag was 
Harald weer aanwezig om samen te bekijken waar we nu staan met begrijpend lezen. Ook hebben we het 
gehad over het belang van woordenschatonderwijs en het combineren van woordenschatonderwijs en 
begrijpend lezen. Het was een zeer inspirerende ochtend. Veel van de besproken onderwerpen kunnen we 
meteen weer inzetten in de klas tijdens de lessen.
's Middags zijn we aan de slag gegaan met Rekenen. Hoe werken we in iedere klas met Snappet? Wat doet 
iedere klas extra wat rekenen betreft? Deze dingen hebben we aan elkaar gepresenteerd en daarna hebben 
we de kwaliteitskaarten van Snappet en extra rekenen up-to-date gemaakt.

MedezeggenschapsRaad
Na jaren in de MR gezeten te hebben stopt Patricia de Wilde (intern begeleider) met deze taak. Vanaf heden 
neemt Arianne Masson (leerkracht groep 6) deze taak over. 



Kalenderactiviteiten

Foto’s

● 18 oktober Boekenruilmarkt
● 20 oktober Tentoonstelling KBW
● 21 oktober Studiedag, leerlingen vrij
● 24-28 oktober Herfstvakantie
● 31 oktober Weer naar school
● 31 okt. - 4 nov. Oudergesprekken
● 2 november Luizencontrole

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 november.


