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Leren anders organiseren 
 
Helaas kunnen de geplande schoolbezoeken in 

Rosmalen en Zoetermeer niet doorgaan 

vanwege de coronamaatregelen. 

Voor de studiedag van 16 oktober is een andere 

invulling gevonden maar voor 27 november niet 

omdat we deze willen verplaatsen naar het  

voorjaar. We wachten even de ontwikkelingen 

rond corona af voor we een nieuwe datum 

plannen. Daarom hebben de kinderen op 27 

november gewoon school. 
 
 

Privacy 

Ieder jaar kunt u , indien er wijzigingen zijn, uw 

voorkeuren opgeven i.v.m. privacy. Dit ging 

altijd op papier als u uw kind aanmeldt en voor 

wijzigingen kreeg u een oproep via de 

nieuwsbrief. Nu kan dit ook via Parro. Hoe u dit 

kunt doen leest u hieronder. 

U neemt in Parro de volgende stappen: 

1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen. 

2. Tik op Privacy-voorkeuren. 

3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via 

de stipjes of het potloodje achter het kind.  

De leerkrachten kunnen dit uitlezen zodra u het 

hebt ingevuld. 

Zou u dit allemaal zo spoedig mogelijk in willen 

vullen? 

Sint 
 

Op 4 december worden alle kinderen tussen 

8.20 u en 8.30 u op school verwacht. Kleuters 

volgens het gewone brengrooster. Hoe en hoe 

laat Sinterklaas komt is nog een verrassing 

maar helaas kunt u daar dit jaar niet bij zijn.  De 

kinderen van groep 1 en 2 zijn om 12.00 u vrij , 

de andere groepen om 14.00 u. 

We hopen er een  leuke dag van te maken! 

 

Kerst 
 

De Kerst commissie hebben alle mogelijkheden 

en alternatieven voor de Kerstviering in de kerk 

bekeken. Helaas is het ook niet mogelijk met de 

kinderen en het team naar de kerk te gaan 

daarom de Kerstviering zal dit jaar op school 

plaatsvinden. Gewoon onder schooltijd. Alle 

kinderen gaan op deze dag daarom van 8.30 u 

– 14.00 u naar school en hebben deze keer de 

middag niet vrij. U als ouders willen we op een 

of andere manier ook graag betrekken bij de 

viering. Hoe, dat hoort u binnenkort.  

 
 

Ouderbijdrage 
 
Wilt u de ouderbijdrage van dit schooljaar weer 

voldoen?. U mag 20 euro per leerling 

overmaken  op NL41RABO0389344222 t.n.v. 



 

stichting voor PC/RK onderwijs 

Middelburg/Vlissingen, Arnemuiden. Wilt u erbij 

vermelden Oleanderhof en de na(a)m(en) en 

groep van uw kind(eren)? 

 
Watertappunt 
 
We hebben subsidie aangevraagd en gekregen 

voor een watertappunt op het schoolplein. 

Kinderen kunnen als het tappunt geïnstalleerd is 

water tappen en drinken op het plein. Dit is heel 

fijn met warme dagen maar zeker ook een 

mooie bijdrage aan een gezonde school. 

 
 

Subsidie achterstanden door 
Corona 
 
De overheid heeft een subsidie beschikbaar 

gesteld om achterstanden bij kinderen 

opgelopen door corona bij te werken en /of er 

voor te zorgen dat er bij een volgende lockdown 

minder achterstanden ontstaan. 

In de coronatijd voor de zomervakantie hebben 

we een tijdlang onderwijs op afstand moeten 

geven en daarna met halve groepen en met  

onderwijs afstand gewerkt. We hebben bij het 

analyseren van de resultaten in juli gezien dat er 

ontzettend hard gewerkt is door u en de 

kinderen en dat er mooie resultaten zijn gehaald 

maar we hebben ook geconstateerd dat niet bij 

iedereen voldoende vooruit gegaan was. Dit 

was vooral het geval bij het lezen. In alle 

groepen waren de leesniveau’s minder vooruit 

gegaan dan we zouden mogen verwachten. Dit 

kan komen doordat er minder gelezen is door 

kinderen omdat er minder controle is geweest 

dan tijden het half uur lezen iedere dag op 

school. Of omdat kinderen thuis niet voldoende 

(leuke) boeken hadden of… 

Wij hebben subsidie aangevraagd en gekregen. 

Hiermee gaan we onze bibliotheek uitbreiden 

met heel veel boeken. Hierdoor kunnen we, op 

termijn, kinderen die moeite hebben met lezen 

boeken mee naar huis geven om thuis ook 

lekker te kunnen lezen. Als je goed kunt lezen 

begrijp je de wereld om je heen. Om goed te 

leren lezen is het belangrijk om leeskilometers 

te maken. Dit doen we op school maar voor 

sommige kinderen is dat niet genoeg. 

We zijn heel blij dat we de subsidie hebben 

gekregen en hopen er mooie boeken voor alle 

kinderen van te kopen.  

  

CITO uitslagen 
 

De CITO uitslagen van juni 2020 zijn vanaf 

heden te bekijken in het ouderportaal. Wij 

hebben de uitslagen gebruikt om te kijken waar 

en welke  kinderen extra ondersteuning nodig 

hebben of wat tijden corona tijd minder goed uit 

de verf is gekomen.  

 

Medezeggenschapsraad 
 

Binnenkort komt op de website het jaarverslag 

van de MR te staan. Mocht u eens een keer 

vragen hebben aan de MR dan kunt u ze mailen 

op mroleanderhof@onzewijs.nl. 

 

 
Blink- thematisch werken 
 
Van de zomervakantie tot de herfstvakantie 

hebben we gewerkt aan ons eerste thema van 

Blink: Wow de wereld! 

Door de hele school zijn we gestart met deze 

aanpak waarbij aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuur geïntegreerd wordt in één thema. 

Misschien heeft u via een kind wel iets gehoord 

of foto's voorbij zien komen op Parro.  

mailto:mroleanderhof@onzewijs.nl


 

De thematische aanpak zorgt voor een hogere 

betrokkenheid bij leerlingen en we hoeven als 

leerkrachten niet van het ene zaakvak naar het 

andere te switchen. Een ander voordeel is dat 

er meer verantwoordelijkheid bij de kinderen 

komt te liggen. Natuurlijk is deze nieuwe aanpak 

ook even wennen maar we begeleiden hier is als 

leerkracht in.  

Blink is opgebouwd in een bepaalde structuur 

waarbij er naast kennisoverdracht via een aantal 

onderzoekslessen ook ruimte is voor eigen 

onderzoek door de leerlingen. Er is een thema-

afsluiting waarbij leerlingen op een creatieve 

manier kunnen laten zien wat ze geleerd 

hebben. Mooi om de kwaliteiten van de kinderen 

te zien! 

Het tweede thema is "Echt Nederland". In dit 

thema wordt ingegaan op gezellige tradities in 

groep 3,4, ik hou van Holland in groep 5/6 en in 

groep 7/8 stem op mijn partij. Ook bij groep 1/2 

wordt er aansluiting gezocht bij het thema.  

We zijn als team enthousiast over deze aanpak 

en horen van de leerlingen dat ze het ook leuk 

vinden!  

 

 

 
 
 
 
 

Data 
  

 

25-11-20  

27-11-20 

 

04-12-20 

04-12-20  

17-12-20  

18-12-20 

21-12-20 t/m 

01-01-21 

21-01-21  

22-01-21 

25-01-21 t/m 

29-01-21 

 

Dankdag alle llen vrij 

Studiedag vervallen, alle llen 

school 

Sint 

llen gr 1 en 2 12.00 u vrij 

Kerstviering op school 

llen mi vr 

Kerstvakantie 

 

Studiemi llen vrij  

Rapport mee 

Kind-oudergesprekken 

  

  

Vriendelijke groet,  Team Oleanderhof. 

 

 


