
 

 

Extra financiële ruimte om bij te spijkeren 

Woensdag 17 februari is bekend geworden dat de overheid het onderwijs gaat onder-

steunen met een heleboel geld. Vanaf volgend schooljaar krijgt elke school geld om leer-

lingen gericht te helpen: met opgelopen vertraging op cognitief, sociaal-emotioneel en 

executief gebied. Er komt een menukaart, ontwikkeld door wetenschappers en het on-

derwijsveld, met bewezen effectieve maatregelen voor leerlingen. Daaruit kunnen de 

scholen zelf de maatregelen kiezen die het beste bij hun situatie past. 

Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. De komende tijd volg ik de ontwikkelingen op 

de voet en zal met team en MR overleggen hoe wij de beschikbare middelen voor onze 

school zo goed mogelijk kunnen inzetten. 

 

Thema/letter/onderwerpen groep 1:  

In week 9, 10 en 11 werken de kinderen van groep 1 over 

het thema: ziek zijn. 

We werken rondom de letter “z”. (Welke woorden begin-

nen met de “z“ vooraan?) In de weekplanning komen o.a. de 

volgende onderwerpen aan bod: 

· Oefenen van de telrij van 1 t/m 12. (evt. lager/hoger) 

· Cijfersymbolen van 1 t/m 12 (evt. lager/hoger) herkennen 

en koppelen aan hoeveelheden m.b.v. ‘pillen’. 

· Oefenen van rollenspellen rondom ‘ziek zijn’ met behulp 

van rollenkaarten/doktersspullen enz. 

· Het onderscheiden en herkennen van klankgroepen 

(stukjes) in woorden 

· Oefenen en herhalen van de aangeboden letters; s, b, h, j, p, w, k, f en z 

· Woordenschat uitbreiden met woorden/boeken over ziek zijn. 

· Liedjes/versjes over ziek zijn. (eindrijm oefenen) 

· Oefenen met het benoemen van de lichaamsdelen en deze aanwijzen 

· Oefenen met het benoemen van tegenstellingen (oud-jong, kort-lang 

 

MR vergadering  

21 januari jongstleden hebben we als MR vergaderd. In deze vergadering hebben we het 

gehad over het welzijn van het personeel in deze coronaperiode en de extra werkdruk 

die dit met zich meebrengt. Daarbij zijn ook de ontwikkelingen in de noodopvang be-

sproken. Daarnaast is er gesproken over de goedgekeurde begroting en de ontwikkelin-

gen rondom de nieuwe sporthal. Alle informatie is terug te lezen in de notulen van deze 

vergadering, die binnenkort op de website komt.  
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Hallo,  

Mijn naam is Manouk Stronks en ik ben 23 jaar. Afgelopen twee jaar heb ik de opleiding Pedagogisch Educatief 

Professional gevolgd op Iselinge Hogeschool. In deze twee jaar heb ik hier op school stage gelopen in de on-

derbouw.   

Ik heb mijn opleiding afgerond en zal vanaf 1 maart tot het einde van het schooljaar als onderwijsassistent aan 

het werk gaan in groep 1.   

Ik heb er heel veel zin in en kijk ernaar uit om aan de slag te gaan!  

 

Fijn weekend! 

Groetjes, 

Manouk 

 

 

 

 

 

"Dag allemaal! 

Mijn naam is meester Wout en ik kom stage lopen in groep 6/7 bij juf Maike. Dit zal ik doen in het kader van 

mijn opleiding, de PABO, die ik volg aan Iselinge Hogeschool. Daar zit ik nu in het 2e leerjaar. Veelal zal ik sta-

ge lopen op de maandag en donderdag. Zelf kom ik uit Groenlo en ben ik 21 jaar oud. 

Ik houd erg van voetballen en daarnaast ben ik ook fanatiek voetbaltrainer van SV 

Grol. Ik heb er enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging en ik hoop jullie allen snel een 

keer fysiek te mogen spreken. Hopelijk tot snel! 

 

Groeten, 

Meester Wout" 

 

 

 

 

 

Jarigen 

22 februari Tijmen  Gr. 6-7 

25 februari Silvijn  Gr.6-7 

27 februari Evi  Gr. 4B-5 

1 maart  Twan  Gr. 3B-4A 

8 maart  Maud  Gr. 3B-4A 

8 maart  Niek  Gr. 3B-4A 

11 maart Feline  Gr. 6-7 

11 maart Noya  Gr. 8 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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