
 

 

 

Zakelijke ouderavond 2 november 

Morgenavond vindt de jaarlijkse zakelijke ouderavond plaats. Bent u er ook bij? U kunt zich 

aan/afmelden via het agenda-item in Parro. We starten om 19.00 uur 

 

Versiergroep 

Als u er dan toch bij bent morgen… dan kunt u meteen onze mooi versierde school bewonderen. 

Afgelopen week is onze school weer helemaal in herfststemming gebracht met hulp van een flink 

aantal hulpmoeders. Dank daarvoor! 

 

Parro: agenda-items 

Naar aanleiding van ontvangen feedback van ouders afgelopen jaar is de agenda van Parro niet meer 

‘ineens’ helemaal gevuld. Stukje bij beetje wordt deze nu aangevuld. Kijkt u er af en toe even? U kunt 

het account ook zo instellen dat u hier automatisch een melding van krijgt als er iets nieuws op is 

geplaatst. 

 

Koersplan Bijeen 2023-2027 en de leerlingenraad 

De beleidsperiode 2019-2023 zit er bijna op en Bijeen is bezig met het ontwikkelen van een nieuw 

koersplan voor de komende 4 jaren. Dat koersplan wordt van ons allemaal. Onze directeur-

bestuurder Jacqueline Verheggen heeft onlangs een gesprek gevoerd met onze leerlingenraad en 

hen gevraagd wat zij belangrijk vinden. Zij bezoekt deze periode alle leerlingenraden van Bijeen. 

Daarnaast vinden er op dit moment bijeenkomsten plaats waar alle personeelsleden hun input 

geven. 

 

Plusgroep Bijeen 

Er is een nieuwe leerkracht gevonden voor de Bijeen-Plusgroep: Jacqueline Sybesma. Volgende week 

(10 november) gaan onze leerlingen die gebruik maken van de Plusklas weer om de week op 

donderdag de hele dag naar de Plusgroep op obs De Goudvink. De betrokken ouders en leerlingen 

hebben daarover deze week de laatste informatie ontvangen. 

 

Gymlessen groep 5-6 

Zoals u weet heeft juf Rianne een blessure aan haar voet, waardoor gymles geven al lange tijd niet 

lukt. Tot nu toe is dat met veel creativiteit en extra buitenactiviteiten opgelost, in de hoop dat zij snel 

zou herstellen. Dat herstel laat op zich wachten en daarom zijn we op zoek gegaan naar een 

structurele oplossing. Het is (eindelijk) gelukt om voor deze ene gymles per week een vervanger te 

vinden, zodat ook groep 5-6 weer structureel 2x per week gymles heeft in De Wenning. Dat lukt niet 

op vrijdag, maar Meester Rick Veldman zal vanaf aanstaande donderdag (3 november) elke 
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donderdagochtend de gymles van groep 5-6 verzorgen, tot juf Rianne voldoende hersteld is en het 

zelf weer mag en kan. Welkom meester Rick! 

 

Kriebelbrigade 

Elke eerste woensdag na een vakantieweek komt onze speciale Kriebelbrigade in actie om te kijken 

of er leerlingen zijn die mogelijk hoofdluizen en/of neten bij zich dragen. Vorige week was de 

Kriebelbrigade er ook. Mocht er bij uw kind(eren) hoofdluis gezien zijn, dan worden ouders daarvan 

z.s.m. door de eigen leerkracht op de hoogte gebracht. Gelukkig was dat deze keer (weer) niet nodig: 

we waren luizenvrij! 

 

Voorlopige schoolkeuzegesprekken groep 8 

Op 8 en 10 november worden met alle ouder(s) én leerlingen van groep 8 voorlopige 

schoolkeuzegesprekken gevoerd. De betreffende ouders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen 

en kunnen zich deze week intekenen op de gespreksplanner van Parro.  

 

Oudergesprekken groep 1 tot en met 7 

Na alle startgesprekken in september waarbij we álle ouders en ook veel leerlingen hebben 

gesproken, is er In de week van 21 tot en met 25 november er weer mogelijkheid voor het voeren 

van een voortgangsgesprek over/met uw kind met de leerkracht(en). In principe geldt hier dat geen 

bericht goed bericht is; de gesprekken zijn facultatief. De gespreksplanners hiervoor worden 

binnenkort geopend, u ontvangt hier via Parro een reminder voor. 

- Als de leerkracht u graag wil spreken, zullen ouders daarvoor persoonlijk worden benaderd. 

- Als ú de leerkracht van groep 1-7 wilt spreken, kunt u zich binnenkort intekenen voor een 

gespreksmoment via Parro. We horen dan graag vooraf van u wat u graag wilt weten van de 

leerkracht. Geeft u dit even aan via een Parro-bericht aan de leerkracht als u op uw initiatief 

inschrijft?  

 

Oversteken na schooltijd 

Na schooltijd helpt een flink aantal ouders met het oversteken van onze leerlingen. Met z’n tweeën 

zorgen zij voor een veilige verkeerssituatie bij de vaste oversteekplaats ter hoogte van de 

Goornakkers. Dank daarvoor!  

Een veilige schoolomgeving is ons gezamenlijke belang. Toch merken ook wij dat het steeds lastiger is 

om die bezetting rond te krijgen en met name op dinsdagen geeft dat nog wel eens een probleem. 

Leerkrachten worden geregeld na schooltijd nog in beslag genomen door ouders die hen aanspreken, 

leerlingen die nog in de klas zijn en andere onverwachte zaken. Juf Ingrid springt nu in, maar dat lukt 

niet elke keer en is geen lange-termijn-oplossing. Daarom zijn we achter de schermen op zoek naar 

een goede oplossing voor het oversteken voor de toekomst. Er is overleg geweest met onze 

leerlingenraad, de politie, schooldirecteuren uit de omgeving en onze directeur-bestuurder. Onze MR 

is over al deze stappen geïnformeerd.  

Helpt u nog niet met oversteken, maar lukt dat incidenteel misschien wel? Laat dat dan weten aan de 

leerkracht van uw kind. Ik voeg u dan graag toe aan de bewuste Parro-app waarin overleg plaatsvindt 

over (gaten in) de bezetting. 

 

Paddestoelenproject IVN 

Herfst! Wat een prachtig seizoen is het en wat boffen we enorm met het weer. Het onderwijs in alle 

groepen staat momenteel helemaal in het teken van paddestoelen. U heeft uw kind er vast al wel 

over gehoord en ook op Parro zijn diverse berichten en foto’s gedeeld met alle ouders.  

 



 

Gezonde school: schoolfruit 

Onze school is een gezonde school op het gebied van sport&bewegen, welbevinden en voeding. Dat 

betekent dat er bij ons aantoonbaar veel aandacht is voor deze ontwikkelingsgebieden. 

Een van de zaken die jaarlijks terugkomt (mits we ingeloot zijn) is deelname aan het Europees 

Schoolfruitprogramma. We ontvangen 20 weken lang op woensdag, donderdag en vrijdag gratis 

schoolfruit voor al onze leerlingen. Ook op maandag en dinsdag stellen we het meenemen van 

groente/fruit als pauzehap zeer op prijs. Daarnaast stimuleren we onze leerlingen om in de kleine 

pauze water te drinken. Maandelijks worden er op onze website onder de tegel “Gezonde School” 

JOGG-weetjes geplaatst. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. 

 

Snijhulp? 

Vraag: welke ouder brengt zijn/haar kind op woensdag, donderdag en/of vrijdag op school en zou als 

u er toch al bent even binnen willen lopen en ons zo af en toe willen helpen met het 

verdelen/snijden/klaarmaken van ons schoolfruit? Omdat het aanbod steeds wisselt en we soms 

(vanwege de versheid) ook nog wel eens een dag omdraaien, is het vooraf niet altijd te zeggen of er 

wel/geen hulp nodig is.  

 

Schoolbibliotheek 

Op school hebben wij gelukkig de beschikking over een eigen schoolbibliotheek (samenwerking met 

de bibliotheek van Hoogeveen), waar onze leerlingen om de week op donderdagmorgen boeken 

kunnen lenen. Door hulp van een vaste groep ouders loopt dit heel gesmeerd! 

Voor de vakantie zijn een aantal peuters van Kinderdagverblijf Het Erf op bezoek geweest bij onze 

kleuters van De Posthoorn om de Kinderboekenweek te openen. We hebben het boek ‘De 

blaadjesdief’ gelezen en daarna met bladeren gespeeld. De Posthoorn beschikt over een bibliotheek 

waar de peuters van Het Erf ook een paar boeken per keer kunnen lenen.  

 

Teamstudiedag vrijdag 18 november 

Vrijdag 18 november zijn alle leerlingen vrij in verband met een teamstudiedag. Op de agenda staan 

onder andere het verwerken van de input en kennis over hoogbegaafdheid, het verder verbeteren 

van de afstemming in de klas (didactisch handelen), burgerschapsonderwijs en een 

implementatietraining muziekonderwijs. 

 

De volgende nieuwsbrief volgt begin december. 


