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Personeel en Organisatie 

 
 
We hebben een leuke, ervaren en enthousiaste nieuwe vakleerkracht gym gevonden: René 
Sultiens. René geeft ook les op andere basisscholen en op een fitnessschool. René komt 
per 1 oktober 2020 bij ons werken. De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag.  
 
 
 

Leuk nieuws: juf Loes (leerkracht van 1/2B) is weer zwanger! Loes zal vanaf de 
kerstvakantie met zwangerschapsverlof gaan. De komende weken gaan we op zoek naar 
een goede vervanger voor het verlof. Zodra we meer informatie hebben, wordt u daarover 
geïnformeerd. 

 
 
Op woensdag, donderdag en vrijdag loopt Dymphy Kemp stage in groep 5 bij juf Inge. 
Dymphy volgt de opleiding voor onderwijsassistent.  
 
 
 
 

Leefstijl Thema 1 en de Gouden Regels  
 
Op de Nijepoort gebruiken we o.a. de methode Leefstijl voor sociaal emotionele vorming. In het eerste 
thema De groep? Dat zijn wij! wordt vooral aandacht besteed aan de sfeer in de groep. Daarnaast maken 
we gebruik van de Gouden Regels, waarbij we in de eerste vijf weken, iedere week een Gouden Regel 



bespreken.  Dit zijn de Gouden regels: 
- Gouden regel 1: Je gaat voorzichtig om met materiaal en omgeving 
- Gouden regel 2: Je houdt rekening met elkaar 
- Gouden regel 3: Je helpt elkaar 
- Gouden regel 4: Je luistert naar elkaar 
- Gouden regel 5: Je leert met elkaar 
 
Groep 1/2/3 halen om 14:00 uur 
Na afgelopen hebben we geconcludeerd dat het halen om 14:00 uur niet veilig genoeg gaat. Om dit te 
verbeteren, vragen we de hulp van de ouders.  
 
De kinderen uit groep 1/2/3 mogen op de Kiss&Ride en op de grastegels aan de zijkant van de school 
opgehaald worden. U mag uw fiets dan meenemen op de Kiss&Ride of bij de stoeptegels. Wilt u daarbij 
rekening houden met de 1,5 meter afstand? 
 

        
 
De ouders van de kinderen vanaf groep 4 kunnen op de stoep van de Versteeglaan staan. 
Als u meerdere kinderen heeft in verschillende groepen, willen we u vragen om op de plek te gaan staan 
van het jongste kind. 
 
Dit wordt morgen (woensdag 2 september) ook in de klassen besproken, zodat de kinderen op de hoogte 
zijn. 
 
In verband met de Corona maatregelen, kunnen de kinderen na schooltijd niet op het schoolplein spelen. 
Wilt u daar op letten bij het ophalen? 
De kinderen van de BSO zullen op maandag, dinsdag en donderdag wel op het plein spelen en hebben 
een sportlint om, zodat het voor iedereen duidelijk is dat zij wel op het plein mogen spelen. 
 
Tot slot: mocht u in Groenekan wonen, dan willen we u vragen om zoveel mogelijk op de fiets of te voet te 
komen. Als u buiten Groenekan woont en u komt met de auto, kunt u de auto in de parkeervakken op het 
schoolplein zetten. Mocht daar geen plek zijn, dan adviseren wij op de auto op de Kastanjelaan te zetten. 
(NB Er mogen geen auto’s bij de kerk staan;daar mogen de medewerkers van de school parkeren).  
 
 



Schooljudo en Nijntje gym 
 
Vanaf volgende week starten de groepen 3 t/m 8 met schooljudo. De judolessen worden verzorgd door 
de Entertrainer (zo wordt een judoleraar van Schooljudo genoemd) Laura. De Entertrainer leert de 
kinderen en het docententeam over de Schooljudo-waarden: vertrouwen, samenwerken, respect, 
beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Plezier is de katalysator en het FUNdament van alle 
andere waarden. Dit jaar staat de eerste waarde “vertrouwen” centraal. Met echte judomatten en 
complete Schooljudo-pakken toveren we de gymzaal om tot een dojo en zorgen we voor een 
totaalbeleving. 

Niet alleen op de mat wordt er gewerkt aan de Schooljudo-waarden. De leerkrachten worden 
geïnspireerd tijdens een waardenworkshop. In de klas maken de leerkrachten gebruik van “interactieve 
waardenposters”. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving. Hierin staan leuke 
beweeglessen, praatplaten en filmfragmenten van Disneyfilms die ervoor zorgen dat waarden tot leven 
komen in de klas en op het schoolplein. 

Wat is Schooljudo dan precies? 

Schooljudo helpt docenten al 14 jaar bij het creëren van een veilige en fijne sfeer. Met de overtuiging dat 
dit de basis vormt om iedere klas en ieder kind (letterlijk) in zijn of haar kracht te zetten. Dit wordt gedaan 
door een eeuwenoude filosofie van het judo via een vernieuwende en speelse methodiek de gymzaal en 
klas in te brengen. Zo wordt er een significante bijdrage aan de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. Meer info vind je op 
www.schooljudo.nl.Tijdens de eerste weken zal de eigen leerkracht (op de dinsdag) mee gaan naar de 
judo lessen. Vanaf 1 oktober zal René bij de judolessen aanwezig zijn.  

Nijntje bewegen 

Voor de groepen 1&2 starten we dit jaar met het Nijntje bewegen programma. Ook dit programma is 
zorgvuldig afgestemd voor kinderen van 4-6 jaar. In de In de lessen komen de tien basisvormen van 
bewegen aan bod: balanceren, stoeien, springen, kruipen, klimmen/klauteren, zwaaien, samen spelen, 
balvaardigheid, rollen/draaien en bewegen op muziek. De lessen worden gegeven door Laura Hofman.  

Schoolfotograaf 

Op vrijdag 11 september komt de schoolfotograaf. Door de Corona maatregelen zal het dit jaar helaas 
niet mogelijk zijn om op de foto te gaan met broertjes en zusjes die (nog) niet op school zitten. Als de 
broertjes en/of zusjes wel samen op school zitten, worden ze gedurende de dag opgehaald om samen op 
de foto te gaan. Van alle kinderen wordt een individuele foto en een groepsfoto gemaakt.  

Hek 
 
Vorige week zijn beide hekken op het schoolplein gemaakt. Er is een aantal redenen waarom het hek 
kapot was, maar een reden was de manier waarop het open en dicht wordt gedaan.  
Vandaar dat wij een aantal foto’s mailen, zodat duidelijk is hoe het hek open en dicht moet. Alvast dank 
voor de medewerking.  
 
 



Stap 1: hek staat open                                                 Stap 2: Sluit eerst het linker hek  
       (vanaf de straat gezien) 

  
 
Stap 3: Zorg dat dit hek als volgt dicht zit:                 Stap 4: sluit nu het rechter hek  

       (vanaf de straat gezien) 

  
 
Stap 5: Zorg dat het hek als volgt dicht zit:               Stap 6: u kunt het rechterdeel eenvoudig open en  

    dicht doen als u het plein op komt.  

             
 

 
 
  



Schaken (ingezonden bericht van Schaakvereniging De Biltse combinatie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


