
Agenda 

9 september Septemberfeest  Alle kinderen zijn vrij vanaf 12:00 uur 

 

We zijn gestart! 
Het nieuwe schooljaar is gestart. Het team had 

een grapje bedacht om het jaar ‘fris te starten’, 

maar de kinderen wilden gewoon snel naar bin-

nen. Kijken in de nieuwe klas en naar hun vriend-

jes toe.  

De leerkrachten werken de eerste ‘gouden weken’ aan groepsvorming en wennen aan de 

nieuwe klas en juf of meester. De kinderen zijn ook meteen aan het werk gegaan in hun 

nieuwe boeken en schriften. 

Ochtendinloop bij de onderbouw 

Bij de deur voor de onderbouw is het ’s morgens behoorlijk druk. Om ervoor te zorgen 

dat iedereen rustig naar binnen kan gaan, wachten de leerkrachten ze buiten op, net als in 

de coronatijd. De kinderen wachten dus buiten tot de leerkracht er is en gaan niet op 

eigen houtje naar binnen. Als de meeste kinderen er zijn dan gaat eerst groep 1-2B naar 

binnen, dan groep 3 en groep 1-2A als laatste (die kinderen moeten jas en tas ophangen in 

het voorste halletje). Op dinsdag en donderdag mogen ouders mee naar binnen. Zij kun-

nen achter de kinderen aan naar binnen lopen. 

Informatieavond en startgesprekken 

De informatieavond voor alle groepen is op dinsdag 6 september. Hoe ging dat ook al  

weer?  

 
De avond bestaat uit twee rondes in de klassen met een blok informatie van de directie 

ertussen: 

 
Ouders krijgen van de leerkrachten informatie over organisatie in de groep en wat de 

kinderen dit jaar gaan leren. Kennismaken met de leerkracht van je kind en met de andere 

ouders gaat dan vanzelf. De directie vertelt algemene dingen over de school en de ont-

wikkeling van het onderwijs. 

Startgesprekken met alle ouders zijn dit jaar in week 39 en 40: van donderdag 29 septem-

ber tot en met woensdag 5 oktober. Ouders krijgen een uitnodiging om zich in te teke-

nen voor een tijdslot via Social Schools. 
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Ronde 1: 18.45-19.30 uur Groep 1-2A, 1-2B, 5 en 6 In de groepslokalen 

Tussenblok: 19.40-20.00 uur Informatie van Marlies de Vries In de middenruimte 

Ronde 2: 20.00-20.30 uur Groepen 3,4,7 en 8 In de groepslokalen 



Thema/letter/onderwerpen groep 1 en 2: 

In week 34, 35, 36 en 37 werken de kinderen van groep 1 en 2 over het thema; school, septemberfeest, 

kleuren en vormen. 

We werken rondom de letter “s”. De kinderen mogen hiervoor spulletjes meenemen van huis. Deze ver-

zamelen wij in ons letterkastje.  

(Welke woorden/voorwerpen beginnen met de “s” vooraan?)  

In de weekplanning komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod;  

Oefenen van de telrij in groep 1 t/m 12 (evt. lager/hoger) en in groep 2 van 1 t/m 20. 

Terugtellen en verder tellen van 12 t/m 0 en andersom in groep 1. In groep 2 van 20 t/m 0. 

Cijfersymbolen van 1 t/m 12 in groep 1 en in groep 2 van 1 t/m 20 (evt. lager/hoger 

herkennen en koppelen aan hoeveelheden. 

In de huishoek oefenen van rollenspel m.b.v. rollenkaartjes. 

Oefenen met het hanteren van een schaar/kwast/prikpen en het knippen/plakken/prikken. 

Oefenen met de juiste pengreep en het inkleuren binnen de lijntjes. 

Het onderscheiden en herkennen van klankgroepen (lettergrepen/stukjes) in woorden met de “s” 

vooraan. 

Woordenschat uitbreiden met woorden/boeken over school en kleuren/vormen. 

Liedjes/versjes over de school (eindrijm oefenen). 

 

Even voorstellen.. 
Als nieuw teamlid op De Daltonschool Willibrordus wil ik mij graag even aan jullie 

voorstellen. Mijn naam is Marcella te Kolste en ik woon samen met mijn vriend en 

dochtertje in Lichtenvoorde. 

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op de Emmaschool in Henxel.  
Aankomend schooljaar zal ik de functie van intern begeleider invullen en sta ik op 

donderdag als leerkracht in groep 3. 

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag (groep 3). 
Naast mijn passie voor het onderwijs, vind ik het heerlijk sportief bezig te zijn, te 

koken en af te spreken met vrienden en familie. 
Ik kijk er naar uit om samen met het team, de kinderen en jullie als ouders er een 

fijn schooljaar van te maken! 

 
Graag stel ik me langs deze weg aan u voor: Ik ben Liesbeth Groot Jebbink en dit 

jaar ben ik, na ongeveer 30 jaar onderwijs op een school in Vorden, gestart  als 

invalleerkracht. Het lijkt me namelijk  leuk om allerlei andere onderwijsvormen, 

organisaties en groepen te ontdekken en daarnaast wat van mijn ervaring te de-

len. Op dit moment mag ik 4 dagen in groep 5 van de Willibrordusschool genie-

ten van een gezellig stel jongens en meisjes.  

Met mijn man Jan en 2 hondjes woon ik in mijn geboortedorp Vorden.  Onze 3 

lieve kinderen Jochem, Steven en Emma zijn al uitgevlogen en komen regelmatig 

even gezellig thuis. Wanneer ik tijd over heb, kan ik genieten van op pad gaan met 

mijn campertje, lekker lezen, schilderen, wandelen en gezellig eten met familie en 

vrienden.  

Wie weet ontmoeten we elkaar t.z.t. om persoonlijk kennis te maken. 

 

Jarigen 

25 augustus Malin Gr. 7  5 september Olivier  Gr. 3 

30 augustus Jack Gr. 3  7 september Ties Gr. 7 

4 september Lynn Gr. 5  8 september Laura Gr. 6 

5 september Tijn Gr. 8 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

We heten de volgende kinderen van harte welkom . 

Emily, Evi , Novi, Maud in Gr.1A, Liv, Lot, Dylan, in Gr.1B, Mads in Gr.2B, Dion in Gr. 6 en Malin in Gr. 7 

We wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school!   

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 8 september. 


