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Personeel  
 

Gert de Wit: Gert zal zijn tijd nodig hebben om goed te herstellen. Zijn duizeligheid is nog niet verdwenen 

waardoor hij de stap naar school nog niet kan maken. Zijn werkzaamheden zijn overgedragen aan Rachel 

Naron en Manon van Druten.  

Er is regelmatig contact met Gert. Tijdens de gesprekken met hem merken we dat hij de school mist en 

graag betrokken wil blijven. We wensen Gert het allerbeste en hopen natuurlijk dat hij goed herstelt en snel 

weer bij ons is. 

Afsluiting Kinderboekenweek 
Afgelopen weken hebben we vol enthousiasme gewerkt aan de Kinderboekenweek. De Gruffalo en andere 

griezelige beesten en hun verhalen deden de rondte. Er is een samengewerkt met diverse groepen 

onderling, opdat het jonge kind met het oudere kind samen leert werken en spelen. Een dynamische en 

leerzame Kinderboekenweek. De sluiting van de Kinderboekenweek heeft vanochtend plaatsgevonden. De 

boekenmarkt en de inloop voor u, als ouders in de kleuterbouw, was gezellig druk. We hopen het lezen en 

het plezier in het lezen en in boeken en verhalen steeds weer opnieuw centraal te stellen. Dank u wel voor 

uw betrokkenheid. 

 

Mocht u in tijdens de Kinderboekenweek nog (kinder)boeken gekocht hebben bij Bruna, kunt u de 

bonnetjes inleveren bij de leerkracht van uw kind. Niet om uw geld terug te krijgen, maar hiermee kunnen 

wij als school bij Bruna weer boeken aanschaffen voor onze schoolbieb. Dank ook hiervoor. 
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Nieuwe mediatoren in de school 
Afgelopen periode zijn we in de groepen 7 druk bezig geweest met het opleiden van nieuwe mediatoren. 

Na een sollicitatieronde en een pitch in de klas zijn er zeven kinderen uitgekozen om de mediatorentraining 

te mogen volgen. Bij deze training hebben de kinderen in drie bijeenkomsten geleerd hoe ze een conflict, 

met behulp van het stappenplan, op kunnen lossen. Actief luisteren, samenvatten, elkaar aankijken en niet 

partijdig zijn. Allemaal vaardigheden die een mediator moet toepassen. 

Wij zijn enorm trots op deze kinderen, want ze zijn allemaal geslaagd! Dit schooljaar hebben wij een team 

van 14 mediatoren die wij in kunnen zetten bij het oplossen van een conflict. Dit zijn: Olaf, Tom, Emily 

Caitlin, Tess, Belle, Marlou, Guus en Koen uit groep 7 en Steijn, Maud, Lars, Senna, Siebren en Sandy uit 

groep 8. 

 
 

Tot slot 
 

We wensen alle kinderen en ouders een hele fijne herfstvakantie! Geniet van elkaar, van de 

mooie natuur en het weer. We zien elkaar weer op maandag 23 oktober! 
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