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Belangrijke data 

• 5 t/m 14 oktober kunst en kinderenboekenweek 

• 21 oktober studiedag, alle kinderen vrij 

• 24 t/m 28 oktober herfstvakantie 

• 3 november thema ochtend voor ouders 8:30-9:30 uur  

• 11 november nationaal schoolontbijt 

• 16 november studiedag, alle kinderen vrij 

 

Lerarentekort 

Pfff u heeft het allen al gemerkt, het lerarentekort speelt ons parten. Met name ziektevervangingen 

zijn amper op te vullen. De afgelopen periode hebben we een aantal keren groepen moeten vragen 

thuis te blijven, is de directie voor de klas gegaan en hebben we geschoven met de 

groepsbemanning.  

We ontwikkelen momenteel een digitaal programma wat de kinderen thuis kunnen maken als er 

geen leerkracht op school beschikbaar is. Heeft u geen device beschikbaar voor uw kind en geen 

middelen om er een aan te schaffen, dan kunt u contact opnemen met stichting leergeld Leergeld 

Nederland | Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen! Lukt u dat niet 

zelf, loop dan even binnen bij Ilona en Jessica, dan helpen we u uiteraard graag!  

 

Corona 

Bah, we hadden gehoopt dit onderwerp niet meer te hoeven aankaarten in de nieuwsbrieven. 

Helaas loopt het aantal besmettingen toch langzaamaan weer op. Heeft uw kind klachten die passen 

bij de kenmerken van Corona, wilt u dan een zelftest afnemen? Mocht uw kind onverhoopt positief 

testen, dan horen we dit graag.  

Beschikt u niet over voldoende middelen om een zelftest aan te schaffen, neem dan contact op met 

school. Wij zorgen dat u er een aantal krijgt!  

 

Themaochtend 

Donderdag 3 november 8:30-9:30 uur staat de eerste thema ochtend gepland!  

We ontvangen een gastspreker die met ons meedenkt hoe we ons hoofd boven water houden in 

deze financieel zware tijden.  

Meer informatie volgt uiteraard, maar zet u het alvast in uw agenda? 

 

https://www.leergeld.nl/
https://www.leergeld.nl/


Rekenboost 

 

 
 

Komend schooljaar richten we ons op ons rekenonderwijs. We doen al heel veel goede dingen, maar 

we denken dat we nog meer kunnen doen om de kinderen te ondersteunen in hun rekenen.  

Zo hebben we de zogenaamde rekenkasten aangeschaft, waarin heel veel rekenspellen zitten die 

leerlingen ondersteunen in hun rekenontwikkeling. Ook wordt er meer gerekend vanuit beweging, 

afgelopen weken sprongen de kinderen uit de onderbouw op een getallenlijn en maten de kinderen 

in de middenbouw de school op. Daarnaast willen we nog effectiever gebruik maken van onze 

rekensoftware. De kinderen kunnen daarin doelgericht aan de slag met de onderdelen van rekenen 

die ze lastig vinden.  

Ook oriënteren we ons op een nieuwe rekenmethode waar we hopelijk dit schooljaar nog mee 

kunnen starten.  

               

Ouderbijdrage 

Jaarlijks innen wij de ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage waarmee wij de feesten en 

uitstapjes betalen. (Deze worden niet betaald vanuit de gelden van de overheid) 

Schooljaar 2021-2022 ontvingen wij in totaal een ouderbijdrage van 7626,60 euro.  

We hebben dat als volgt uitgegeven: 

Sinterklaasviering en kado's  €  1.270,33 

 

 

Kerstviering  €    179,90 

Paasviering €    335,15 

Schoolreis 1  
(stond nog gepland van het voorgaande schooljaar)  

€  4.709,50 

Schoolreis 2  €  2.224,00 

Afscheid schoolverlaters VO incl kamp €  1.098,73 

Zomerfeest €     777,95 

Betalingsverkeer  €     149,18 

Diversen  €     276,06 

Totaal  €11.020,80 

 



We hebben het afgelopen schooljaar meer uitgegeven, dan we hebben ontvangen. Dat komt omdat 

we activiteiten hebben ingehaald, die we voorgaand schooljaar vanwege Corona niet konden 

uitvoeren. 

De begroting en de uitgaven van de ouderbijdragen worden gecontroleerd door de MR. Zij zijn 

eindverantwoordelijk hiervoor. Komend schooljaar zullen we de uitvraag van de ouderbijdrage 

heroverwegen. Het zijn financieel zware tijden. Samen met de MR onderzoeken we mogelijkheden 

om hier rekening mee te houden en de kinderen toch een aantal leuke activiteiten te kunnen 

bieden. 

 

Mediatoren 

 

Hallo wij zijn de nieuwe mediatoren van OBS Jules Verne.  

Dit zijn de namen van de mediatoren: 

• Razan 

• Elanur 

• Dila 

• Tuba 

• Azelya 

• Salma 

• Lily 

• Cinar 
 

We kregen lessen van juf Kitty en juf Femke we vonden het heel erg leuk en we hebben heel veel 

nieuwe dingen geleerd. We kijken er naar uit om kinderen te helpen met conflicten. 

Wat hebben we geleerd? 

We hebben geleerd hoe we beter met elkaar kunnen samenwerken en hoe we een luisterend oor 

kunnen zijn voor kinderen die conflicten hebben. En wij lossen ze op. 

 

Geschreven door Razan  

 

Nieuws uit de groepen 

Onderbouw  

 

 

In de onderbouw zijn we druk bezig met ons 

thema gi-ga-groen. Dit is ook het thema van de 

Kinderboekenweek. We bekijken vogels vanuit 

onze vogel hut in het bos, we tekenen ze na en 

we schrijven erbij welke vogelsoort het is. Ook 

kunnen we via de I pad een QR code scannen 

en dan horen we het geluid dat bij een 

bepaalde vogelsoort hoort. We knutselen 

paddenstoelen, zingen liedjes over de herfst en 

vouwen vogels in ons rekenlokaal. Ook 

bestuderen we wandelende takken. Wat eten 

ze? Hoe groot worden ze? Wat voor kleuren 



 

 

hebben wandelende takken?  We leren nieuwe 

letters, we zijn aan het hakken en plakken en 

we passen dit toe met allerlei spelletjes. Bij het 

rekenen zijn we volop bezig met heen en 

terugtellen tot en met 12 en oefenen we met 

het aflezen van staafdiagrammen. We leren van 

en met elkaar. Om ons thema goed af te sluiten 

gaan we dinsdag 18 oktober met alle 

stamgroepen naar het Vogelnest. Deze locatie 

is omringd door een bos, dus dan kunnen alle 

kinderen naar hartenlust buiten spelen en 

ontdekken wat er allemaal in een bos te vinden 

en te beleven is.   

 Middenbouw 

De middenbouw werkt aan het nieuwe project. 

Deze week hebben we met suikerklontjes een 

iglo gemaakt. We leren over het leven in 

sneeuw en ijs.   

Ook wordt er veel gewerkt aan het ‘leren 

samenwerken'. De kinderen hebben samen 

bruggen gebouwd van Kapla en torens van 

spekjes en spaghetti. Ze ontdekken op deze 

manier hoe je nou eigenlijk goed samenwerkt; 

Kan dat met iedereen? Moet dat persé met een 

vrienden? Hoe zorg je dat de samenwerking 

goed verloopt?  

 
 

 
Bovenbouw  

 

Hallo wij zijn de Karka's en de Dhanu's. In deze 

nieuwsbrief gaan we jullie vertellen wat we 

allemaal hebben gedaan de afgelopen weken. 

We zijn vorige week begonnen met een nieuw 

project, die heet namelijk Gi-Ga Groen. Wat we 

hebben gedaan is we hebben plantjes geplant 

en er zijn drie verschillende plantjes we hebben 

bloemen, kruiden en groenten. We vonden het 

heel erg leuk om plantjes te planten. Bij de 

Kinderboekenweek kunnen kinderen hun 

boeken mee naar school meenemen die ze al 

uit hebben of als ze ze niet meer willen lezen.  

 

Geschreven door Elanur en Azelya 

 

 

 


