
Op weg naar goud 2 

We zijn nu weer 

een aantal 

dagen hard aan 

het werk op 

school. Ook zijn 

we hard bezig 

om zo veel 

mogelijk 

gouden munten 

te winnen met 

de groepen. 

Munten worden 

verdiend met rustig op de gang werken, 

maar ook met rustig lopen. Iets voor een 

ander over hebben. Beleefd te zijn en 

elkaar (altijd) goedemorgen te wensen. 

Spullen netjes te houden en achter te 

laten. En ga zo maar door. 

Door al dit ontstaat er een fijne sfeer in de 

groep, maar vloeit ook uit door de hele 

school. Fijn om te zien en te voelen. 

 

Wat citaten van leerlingen uit groep 8 

over de (nieuwe) regels: 

De nieuwe regels zijn duidelijker en 

daardoor ook fijner. 

De juffen en meesters zijn wel wat 

strenger. 

Een goede regel is de time-out. 

Er zijn minder pesterijen. 

Als je schopt, slaat enz. ga je meteen 

naar de time-out plek. 

Er hangen nu op veel plaatsen regels. 

Alle regels zijn goed. 

De gangpas vind ik overdreven, maar 

misschien is het ook wel goed. 

Als je niet goed werkt op de gang heeft 

dat nu echt gevolgen. 

Snellere maatregelen. 

Het is rustiger op de gang door de 

gangpas. 

 

Datum: 14-09-2018 
Jaargang: 27 
Aflevering: 2 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 

Agenda 

24 t/m 28 sept. Week tegen Pesten; 

alle appeltjes horen erbij 3 t/m 12 okt. Kinderboekenweek 

3 en 5 okt. Schoolfotograaf 

18 okt. Koffieochtend 

22 okt. t/m 26 okt. Herfstvakantie 

19 t/m 22 nov. 
Ontwikkelingsgesprek 1/ adviesgesprekken 

groep 8 

05 dec. Sinterklaasfeest 

19 december Kerstviering 

14 januari Koffiemiddag 

15 februari Rapport 1 

18 t/m 21 februari Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken 

groep 8 22 februari Carnaval 

28 maart Koffiemiddag 

12 april Koningsspelen 

18 april Paasviering 

14 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

21 Uni 24 mei Avond4daagse Hoogland 

28 mei Koffiemiddag 

4 juni Schoolreis groep 1 t/m 3 

19 t/m 21 juni Kamp groep 8 

1 /m kid Ontwikkelingsgesprek 3 

io juli Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

11 juli Rapport 2 

12 juli Eindejaarsactiviteit 

16 juli Afscheid groep 8 / Musical 

  

  

  

  

  

Jarig in september 

10 Noa  8 

10 Jesse  3 
11 Sam  7A 

12 Kirsten  4 
15 Keano 8 

17 Karlijn 8 
18 Lisa  4 

19 Sofie  4 
20 Alena  7A 

21 Bregje 5B 
21 Bo  5B 

21 Milan  7B 

23 Kai  4 

23 Angela  3 
24 Ilse  7B 

24 Julius  4 
25 Jalou) 7A 

27 Jenne  8 
27 Alaiza  3 

29 Gianfranco  4 
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Beste ouders/verzorgers,  

De eerste 3 weken van het schooljaar zitten erop. De kinderen hebben samen met de leerkracht 
de eerste stappen gemaakt voor het creëren van een fijne sfeer in de groep wat een belangrijk 
fundament is voor het hele jaar. Er zijn al heel wat gouden munten verdiend per groep en als 
school samen! 

We vonden het fijn om u te mogen ontmoeten tijdens de informatieavond en startgesprekken.  Wij 
vinden het als school belangrijk om met u op te trekken. Het is belangrijk om met elkaar in contact 
te komen en uit te wisselen wat het kind nodig heeft in het nieuwe schooljaar.  

De startgesprekken hebben plaatsgevonden met ouders en kind. Het is voor ouders en 
leerkrachten een waardevol moment om te luisteren naar de stem van het kind. Kinderen komen 
vaak met eigen oplossingen die werken en ze praten mee over hun ontwikkeling.  

Wij denken dat het belangrijk is voor kinderen om te leren dat ze zelf invloed hebben op wat ze 
leren en hoe ze leren. Op deze manier kunnen we ons onderwijs steeds meer afstemmen op de 
behoeften van kinderen. Kinderen leren nu eenmaal sneller en onthouden het beter als ze er 
gemotiveerd voor zijn.  

We hopen er een goed jaar van te maken: samen met de kinderen en met u, ouders en 
verzorgers!  

Esther en Carmita 

 



 

 



 

 



 



Kerkproeven met kinderwoorddienst en... pannenkoeken! 

Komende zondag 16 september is het tijd voor de Kerkproeverij! Je maakt dan kennis met de St. 
Josephkerk, de viering en wat er in de gemeenschap allemaal te doen is voor gezinnen en 
kinderen uit Amersfoort, Vathorst en Hooglanderveen. 

We beginnen om 11.00 uur met de OpfrisMis, een viering met uitleg. Wat betekenen de 
gebruiken, de rituelen, de woorden, de gebaren…? De Oecumenische Cantorij Oorsprong zingt 
en er is een speciale kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen. Net als andere jaren is 
mediapriester Roderick Vonhögen de voorganger. 

Na de OpfrisMis kun je kennis maken met de veelzijdigheid van onze geloofsgemeenschap, 
pastor Roderick persoonlijk ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Er is koffie, thee of 
limonade, er zijn overheerlijke broodjes en voor alle kinderen pannenkoeken! En je kunt je 
uitleven bij het tafeltennis, voetbalspel en de grote spellenkist. Of gewoon lekker chillen in de tuin. 

 

17 oktober start 

De Basiscursus Autisme Spectrum Stoornis 

voor ouders van een kind in de basisschoolleeftijd woonachtig in 

Amersfoort 

Stichting wijkteams Amersfoort organiseert in samenwerking met Indebuurt033 deze cursus, 

bestaande uit 5 bijeenkomsten, die eens per veertien dagen op de woensdagavond plaats vindt.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Start:   

17 oktober van 19.30 tot 21.30 uur 

Locatie:   Drentsestraat 14, 3812 EH Amersfoort 

Aanmelding en meer informatie: 

Hanneke Scheper  06 21473732 h.scheper@wijkteam-amersfoort.nl 

Thema’s die aan bod komen zijn: 
 

 Wat betekent de diagnose ASS  

 Wat betekent ASS voor uw kind, voor uw gezin en de 
omgeving 

 Wat zijn aandachtspunten mbt de communicatie  

 Wat zijn aandachtspunten mbt de sociaal en emotionele 
ontwikkeling 

 Onderwijs 

 Wanneer vraag je hulp en welke mogelijkheden zijn er 
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