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herinnering Groene Voetstappen  
Deze week doen we met de hele school mee met het project “Groene 
Voetstappen”. Iedereen komt zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar 
school. Dat is beter voor het milieu en bovendien goed voor onze 

gezondheid en de veiligheid rond de school. Hopelijk doet iedereen volop mee, niet alleen 
deze week maar ook de rest van het schooljaar! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

MijnRapportfolio   
De kinderen krijgen dit jaar andere rapporten. We gaan werken met 
MijnRapportfolio. Het rapport komt niet meer op papier, maar digitaal. Bij 
het nieuwe rapport worden geen cijfers meer gegeven, maar krijgt u te zien 
hoe uw kind zich ontwikkelt (net als bij het consultatiebureau).  
U krijgt de komende tijd via de nieuwsbrief meer info over deze nieuwe vorm van 
rapportage. Via deze link komt u op de website van MijnRapportfolio, waar u ook al meer 
informatie kunt vinden. 
 

Duizendpoot op weg naar 2020!   
In 2016 hebben wij onszelf opnieuw afgevraagd wat onze missie en visie is. 
Om onze missie en visie echt terug te zien in de klassen nemen wij elke keer 

een nieuwe stap in onze ontwikkeling. Daarbij nemen we de volgende 
ambities steeds als uitgangspunt: 

 we willen uitgaan van wat het kind kan en nemen dat als startpunt voor zijn/haar 
ontwikkeling.  

 meer aansluiting vinden bij interesses, onderwijsbehoeften en talenten van de 
kinderen. 

 meer vakoverstijgend denken en werken. 

 leerling meer autonoom maken, eigen keuzes leren maken. 

 het onderwijs meer betekenisvol maken en vanuit ‘echte’ problemen leren oplossen, 

waarbij veel van de 21eeuwse vaardigheden geoefend worden. 
  
De volgende stap die we nu gaan zetten is het invoeren van Kernconcepten.  
Wat zijn kernconcepten? 
Het werken met kernconcepten is een aanpak voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, 
geschiedenis, biologie en techniek). 
Per 8 tot 10 weken zal er aan een nieuw thema gewerkt worden. 
Waarom kiezen wij voor kernconcepten? 

 De kernconcepten verbinden het leren met de wereld. 
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 Kinderen kunnen vanuit eigen interesses op onderzoek uit gaan en daarbij hun eigen 

talenten inzetten, waarbij er ook ingezet wordt op de 21eeuwe vaardigheden. 

 Kinderen leren dat alles in de wereld met elkaar samenhangt. 
Hoe gaan we dit inzetten? 

 Unit 2 en 3 zullen in de middag zo veel mogelijk vanuit deze thema’s gaan werken 
(minimaal 2 middagen) 

 Met name voor unit 1 is dit een werkwijze waar al veel ervaring mee is. (Bijna) alle 

activiteiten worden aan dit thema opgehangen.  
 
Het werken met kernconcepten wordt bij ons op school ingevoerd onder begeleiding van 
een externe deskundige. Afgelopen vrijdag tijdens de studiedag zijn we begonnen met de 
voorbereiding. We openen op maandag 29 oktober in elke unit ons eerste kernconcept. 
  

leerlingenraad   
De nieuwe leerlingenraad komt a.s. donderdag om 15.30 uur voor de eerste 
keer bij elkaar komt. De kinderen kunnen zich om 15.30 uur melden bij de 

teamkamer. De kinderen die zitting hebben in de leerlingenraad zijn dus later 
thuis op deze dag, want bijeenkomst duurt tot 16.00 uur. 
 

hulp gevraagd  
Zoals u allemaal gezien heeft, zijn de oude noodlokalen, het vroegere 
“Bijtje” inmiddels verwijderd van ons schoolplein. Hierdoor ligt er nu een 
behoorlijke “krater” op ons schoolplein. Het zou erg veel geld kosten om 
dit helemaal dicht te laten straten. Bovendien gaan we op relatief korte 
termijn beginnen met het stukje nieuwbouw van onze mooie school.  
Wat we nu weten is dat de nieuwbouw waarschijnlijk zal gaan starten 
rond februari. Tot die tijd wil ik toch graag een gedeelte van de “krater” aan gaan straten. 
Het gaat om het gedeelte tot de hoogte van de speelzaal. We hebben berekend dat dit zo’n 

80m2 is.  
De tegels en het zand worden binnenkort geregeld, maar ik ben nog op zoek naar een aantal 
mensen die op een zaterdag willen helpen om het plein aan te straten, zodat onze kinderen 

weer veilig kunnen spelen en het er weer wat beter uitziet. Ik weet op dit moment nog niet 
precies op welke zaterdag dit plaats gaat vinden, want ik ga eerst inventariseren welke 
mensen eventueel bereid zijn om te helpen. En u weet het: vele handen maken licht werk.  
Denkt u dat u ons kunt helpen dan ontvang ik graag een berichtje van u. Dit mag u mailen 
naar mijn mailadres: directie@obsduizendpoot.nl  Uiteraard is het ook prima als dit 
mondeling aan mij wordt doorgegeven.  
Met vriendelijke groet, 
Patrick Lazaroms 
 

kinderboekenweek  
Op 3 oktober start de kinderboekenweek met als thema vriendschap: Kom 
erbij! Tijdens die week vervallen de lessen van wereldoriëntatie. Daarvoor in 
de plaats gaan we aan de slag met activiteiten omtrent lezen en uiteraard het 
thema vriendschap. 
Ook dit jaar hebben de Bruna en het Verboden Rijk een actie: Koopt u tijdens de 
kinderboekenweek een boek, lever dan het bonnetje in bij de leerkracht van uw kind. Wij 
verzamelen alle kassabonnen en leveren deze in bij de winkel. Van het totaalbedrag mogen 
we voor 20% kinderboeken uitzoeken.  
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Een mooie kans om de schoolbieb aan te vullen. 
Dus mocht je van plan zijn om een boek te kopen, doe dat dan tijdens de kinderboekenweek. 
Want: LEZEN IS EEN FEEST!  
Als u hier klikt vindt u een flyer van de kinderboekenweek. 

 

MR vergadering  
Gisteravond is de vernieuwde MR voor het eerst bij elkaar geweest. Namens de 
ouders zitten Nicole Hoogwerf (voorzitter), Marc Embregts, Anja Zweep en Tom 
Wagener in de MR. Het team wordt vertegenwoordigd door juf Susan, juf Ilona 
en juf Miranda. 
Er is gesproken over de onderwijsvernieuwing. Geconstateerd werd dat er meer rust is in de 
school en dat de sfeer verbeterd is. Er is veel aandacht voor groepsvorming en voor waarden 
en normen, waardoor het gevoel van veiligheid groter is.  
Probleem van vandalisme buiten schooltijden op het schoolplein is aan de orde geweest. MR 
stelde voor dat er camera’s geplaatst worden.  
De nieuwe ontwikkelingen rond Mijn Rapportfolio, Kernconcepten en taalmethodiek voor 

groep 3 zijn besproken. MR is van mening dat er goed geanticipeerd wordt op de evaluatie. 
Onderwijsontwikkelingen worden aangepast en meer gefaseerd. 
 

korte berichten 
 Komende vrijdag is open podium, waarbij de ouders welkom zijn. Unit 1 start om 

9.00 uur. Unit 2 en 3 starten om 11.00 uur. 
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