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Studiedag  
Beste	  ouders,	  

Gister	  hebben	  wij	  een	  mooie	  en	  intensieve	  eerste	  studiedag	  gehad.	  Jan	  Jutstra	  van	  Andurs	  heeft	  ons	  deze	  dag	  
begeleid.	  

Deze	  dag	  stond	  vooral	  in	  het	  teken	  van	  ‘wie	  ben	  ik	  en	  wie	  ben	  jij?’	  	  Waar	  heeft	  jouw	  wieg	  gestaan	  en	  wat	  zijn	  
jouw	  drijfveren	  voor	  het	  onderwijs.	  Daarbij	  heeft	  hij	  ons	  meegenomen	  in	  Het	  Insights	  Discoverymodel.	  Dit	  
model	  helpt	  om	  inzicht	  en	  begrip	  te	  krijgen	  in	  het	  eigen	  functioneren	  en	  dat	  van	  een	  ander.	  Hiermee	  wordt	  
onderlinge	  communicatie	  en	  samenwerking	  een	  stuk	  gemakkelijker.	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  kleurenanalyse	  
worden	  individuele	  eigenschappen	  en	  gedragsvoorkeuren	  inzichtelijk	  gemaakt.	  Jan	  Jutstra	  zal	  aan	  de	  hand	  
hiervan	  een	  teamwiel	  maken.	  Deze	  zal	  ons	  	  verder	  helpen	  om	  de	  visie	  van	  de	  school	  in	  de	  komende	  
studiedagen	  verder	  te	  kunnen	  vormgeven.	  Daarbij	  heb	  ik	  zelf	  alle	  leerkrachten	  de	  samenvatting	  kunnen	  
geven	  van	  de	  persoonlijke	  enquête	  die	  ik	  heb	  uitgezet	  in	  het	  begin	  van	  het	  schooljaar.	  Door	  deze	  persoonlijke	  
enquête	  heb	  ik	  inzicht	  gekregen	  waar	  de	  pijlers	  liggen	  van	  onze	  school	  en	  wat	  een	  ieder	  nodig	  heeft.	  	  

	  

In	  de	  media	  heeft	  u	  vast	  al	  kunnen	  lezen	  dat	  er	  voornemens	  zijn	  om	  weer	  een	  landelijke	  stakingsdag	  te	  
organiseren.	  Zoals	  u	  wellicht	  weet	  is	  staken	  een	  recht	  en	  geen	  plicht.	  Ik	  zal	  komende	  week	  u	  laten	  weten	  wat	  
wij	  als	  school	  gaan	  doen.	  Ik	  wil	  eerst	  inventariseren	  binnen	  het	  team.	  	  

Ik	  wens	  u	  een	  goed	  weekend	  en	  goede	  week.	  En	  dan	  is	  het	  alweer	  herfstvakantie...	  

‘Wanneer	  je	  iets	  moois	  ziet	  in	  een	  ander,	  zegt	  het.	  Het	  kost	  je	  een	  seconde,	  maar	  voor	  de	  ander	  kan	  het	  een	  
leven	  lang	  meegaan.’	  
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Personeel  
Juf	  Maria:	  Wat	  een	  feest	  om	  te	  mogen	  vertellen	  dat	  juf	  Maria	  is	  bevallen	  van	  haar	  zoon:	  Sem!	  Welkom	  op	  
de	  wereld,	  Sem.	  We	  wensen	  Maria,	  haar	  man	  en	  Sem	  alle	  geluk	  toe!	  

	  

Afsluit ing  Kinderboekenweek    
Vandaag	  was	  de	  afsluiting	  van	  een	  geslaagde	  Kinderboekenweek.	  De	  kinderen	  hebben	  tijdens	  de	  
Kinderboekenweek	  zoveel	  mogelijk	  leeskilometers	  gemaakt.	  Met	  deze	  leeskilometers	  konden	  ze	  naar	  een	  
land	  reizen.	  Tijdens	  de	  afsluiting	  werd	  onthuld	  waar	  de	  klassen	  naar	  toe	  waren	  gereisd.	  Met	  het	  aantal	  
leeskilometers	  zijn	  we	  zelfs	  buiten	  Nederland	  gekomen!	  Van	  Moskou	  tot	  Paramaribo!	  

Daarna	  hebben	  de	  bovenbouwgroepen	  nog	  aan	  de	  onderbouwgroepen	  voorgelezen.	  Wat	  was	  het	  heerlijk	  
knus	  in	  de	  school!	  En	  wat	  werd	  er	  vooral	  lekker	  gelezen!	  
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Vanuit   de  wijk  
Nieuw:  Kinderbi jbelClub  
Hoi!	  We	  gaan	  iets	  nieuws	  beginnen	  in	  de	  St.	  Josephkerk.	  Eén	  keer	  per	  maand	  houden	  we	  een	  eigen	  
KinderbijbelClub	  en	  zondag	  13	  oktober	  is	  de	  allereerste	  keer!	  Iedereen	  (jong	  en	  oud)	  is	  zondag	  welkom	  bij	  
het	  ZondagsOntbijt	  om	  10.00	  uur	  in	  Parochiezaal	  St.	  Joseph	  (van	  Tuyllstraat	  29	  in	  Hooglanderveen).	  Dat	  is	  
een	  (gratis)	  ontbijt	  om	  de	  zondag	  eens	  op	  een	  andere	  manier	  te	  beginnen.	  Voor	  basisschoolleerlingen	  start	  
dan	  om	  10.30	  uur	  de	  KinderbijbelClub	  in	  een	  eigen	  ruimte,	  terwijl	  alle	  volwassenen	  en	  oudere	  
zussen/broers	  nog	  even	  van	  het	  ontbijt	  kunnen	  genieten.	  Om	  11.00	  uur	  is	  er	  een	  gezamenlijke	  afsluiting	  
met	  een	  korte	  samenkomst	  in	  de	  kerk.	  Kom	  je	  ook?	  Gezellig!	  

Dit   ben   ik    IQ  
Op	  donderdag	  17	  oktober	  2019	  organiseren	  Dit	  ben	  IQ,	  praktijk	  voor	  hoogbegaafdheid	  en	  meer	  en	  IQenzo,	  
praktijk	  voor	  begaafdheidsonderzoek	  een	  thema	  avond	  over	  executieve	  functies	  bij	  kinderen.	  

Deze	  avond	  begint	  om	  20.00	  uur	  en	  duurt	  tot	  21.30	  uur	  bij	  kinderbelevingscentrum	  Bzzzonder	  aan	  de	  
Caraiben	  6.	  

Aanmelden	  kan	  via	  info@ditbeniq.nl	  of	  info@iqenzo.nl	  .	  De	  kosten	  voor	  deelname	  zijn	  €	  12,50.	  

Meer	  informatie	  is	  te	  vinden	  op	  de	  facebookpagina	  van	  Dit	  ben	  IQ	  of	  IQenzo.	  


