
Bronia Moos is intern bege-

leider en daarmee verant-

woordelijk voor het zorgbe-

leid op de Nijepoort.  

 

In deze maandbrief vertelt 

ze u graag één en ander 

over het Handelingsgericht 

werken.   

 

‘De kwaliteit van het onder-

wijsaanbod staat of valt met 

de pedagogische en didacti-

sche vaardigheden van de 

leerkracht. Een goed klas-

senmanagement is daarbij 

cruciaal; goede ideeën wor-

den alleen verwezenlijkt als 

je ‘t weet te organiseren. 

Sinds een aantal jaren wordt 

daarom op veel scholen, 

waaronder de Nijepoort, 

gewerkt met groepsplan-

nen. Deze manier van wer-

ken heet Handelingsgericht 

werken (HGW).  

 

Een van de principes van 

HGW is dat we kijken van 

groot naar klein. Dat wil zeg-

gen we brengen de hele 

groep in kaart qua onder-

wijsbehoeften. Hoe groot is 

de groep die weinig instruc-

tie nodig heeft en snel aan 

de slag kan, hoe groot de 

groep die de basisinstructie 

volgt en na een korte bege-

leide oefening aan t werk 

kan en hoe groot de groep 

die meer instructie en meer 

begeleide oefening nodig 

heeft. 

We kijken hierbij naar de 

resultaten van de CITO en de 

methodetoetsen, maar ook 

naar zaken als zelfstandig-

heid, concentratievermogen, 

zelfvertrouwen en speciale 

kenmerken van een kind 

waardoor meer of minder 

begeleiding nodig is.  

 

Zo krijgen we een beeld van 

de hele groep per vakge-

bied. 

 

Een groep kan overwegend 

sterk in rekenen zijn , waar-

door veel kinderen extra 

werk mogen doen en de 

leerkracht met een klein 

groepje aan de instructieta-

fel werkt of er is juist een 

grote groep die veel instruc-

tie nodig heeft. Dan kiest de 

leerkracht voor meer klassi-

kale lessen waarbij een klei-

ne topgroep niet alle in-

structies volgt. 

 

Op de studiedag in februari 

hebben we gezamenlijk de 

gewerkt aan de groepsplan-

nen voor t komende half 

jaar. Na de CITO ronde in 

juni evalueren we deze plan-

nen en stelt de nieuwe leer-

kracht na een gedegen over-

dracht van de vorige leer-

kracht weer nieuwe groeps-

plannen op. Ook hiervoor 

zoeken we vaak gezamenlij-

ke werkmomenten. 
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De kinderen op de Nijepoort 

zijn gewend aan deze aan-

pak en weten ook dat de 

leerkracht aan de instructie-

tafel met een kleine groep 

werkt en dan niet gestoord 

kan worden door de andere 

leerlingen. Na een kwartier 

loopt de leerkracht een ron-

de door de klas om kinderen 

hulp te bieden. 

 

U ziet dat de leerkracht dus 

de spil is als het gaat om ex-

tra zorg bieden aan een leer-

ling. Soms blijkt dit niet vol-

doende: dat kan op cognitief 

gebied zijn of qua gedrag. 

Meestal hangen deze twee 

zaken met elkaar samen.   

 

Als intern begeleider help ik 

de leerkracht door bijvoor-

beeld een observatie te 

doen in de klas, door een 

extra toets af te nemen om 

te kijken waar hiaten zitten 

of door wekelijks zelf met 

een groepje kinderen te wer-

ken om de leerkracht te ont-

lasten. 

 

Mocht u vragen hebben, 

kom dan gerust op maandag 

of vrijdag langs. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bronia Moos’ 



 Nieuwbouw en moodboard  

“Hallo, ik ben Rik Brouwer van 

Sure Vastgoed. 

Sure Vastgoed 

is door de ge-

meente de Bilt 

ingehuurd om 

het projectma-

nagement voor de nieuwbouw 

van de Nijepoort te verzorgen.  

 

We zijn betrokken vanaf het be-

gin tot en met het eind van het 

project, van architecten selectie 

tot en met directievoering tij-

dens de bouw. 

  

De aannemer is inmiddels gese-

lecteerd en we zijn nu volop aan 

het bouwen. Vorige week is de 

fundering gestort en deze week 

wordt de bovenwapening en de 

vloerverwarming gelegd.  
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Zodra dat gereed is wordt de 

monolietvloer gestort. Een mo-

nolietvloer is een betonvloer 

die direct na de stort wordt af-

gewerkt (gevlinderd).  

Op deze manier wordt er een 

dichte en duurzame vloer ge-

maakt die ook meteen dient als 

eindvloer.  

 

We hoeven dus straks geen 

dekvloeren meer te storten en 

een vloerafwerking als linoleum 

aan te brengen. De volgende 

mijlpalen na het afronden van 

de vloer zijn de komst van het 

staal ‘het skelet’ en de kanaal-

plaatvloeren. Wordt vervolgd! 

 

Rik Brouwer” 

 

 

 

Daarnaast zijn we bezig met de in-

richting van de school en het 

schoolplein. Er zijn een aantal kin-

deren die in het schoolpleinactie-

team zitten.   

We hebben een moodboard ge-

maakt met ideeën voor het school-

plein. Uiteraard willen we ook input 

van ouders gebruiken. Mocht u tips 

of ideeën hebben, dan kunt u deze 

toevoegen op het moodboard of 

mailen naar Marjan, mvgrie-

ken@nijepoort.nl  

 

Alvast dank!  

Digitaal melden verzuim 

Vanaf 1 april 2017 gaan alle ba-
sisscholen, scholen voor speciaal 
basisonderwijs en scholen voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs 
ongeoorloofd schoolverzuim 
digitaal doorgeven aan het ver-
zuimregister. Dit gebeurt vanuit 
het eigen leerlingenadministra-
tiesysteem (LAS).  

Het verzuimregister komt in 
plaats van de huidige werkwijze 
bij eerste verzuimmeldingen 
(meldingen via telefoon en e-
mail).  

 

Scholen hebben nu dus één plek 
om een verzuimmelding in te 
voeren, ook als een school leer-
lingen heeft die in verschillende 
gemeenten wonen.  

Gemeenten krijgen alle verzuim-
meldingen gestandaardiseerd via 
één centrale plek aangeleverd.  

Wat moeten wij als school mel-
den?  
Wij zijn wettelijk verplicht om de 
volgende soorten ongeoorloofd 
verzuim te melden: 

- Relatief verzuim: de leerling is 
meer dan 16 uur ongeoorloofd 
afwezig binnen een periode van 
4 weken; 

- Langdurig relatief verzuim: de 
leerling is langer dan 4 weken 
ongeoorloofd afwezig. 

- Luxe verzuim: de leerling is 
zonder toegekend verlof buiten 
de schoolvakanties om op va-
kantie gegaan. 

Als u verlof wilt aanvragen, kunt 
u dat doen via het formulier op 
de website. Daar vindt u ook de 
toelichting op het verlofaan-
vraag.   

 



 Sponsorcommissie  

Beste ouders, 

 

De nieuwbouw is in zicht, het 

gaat nu echt gebeuren, begin 

volgend jaar betreden we de 

nieuwe school.  

De bouw van de school is gebud-

getteerd, het schoolplein daar-

entegen nog niet. Aan de spon-

sorcommissie de eer om zoveel 

mogelijk geld in te zamelen om 

een cool schoolplein neer te 

zetten waar de kinderen naar 

hartenlust kunnen spelen, uitge-

daagd worden en plezier maken. 

 

IT’S P(L)AYTIME! 

Om dit te kunnen realiseren 

hebben we een aantal leuke gro-

te sponsoracties in petto met als 

thema P(L)AYTIME. Hiernaast 

gaan we natuurlijk ook sponso-

ren actief benaderen in de om-

geving van Groenekan. 
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De p(l)aytime sponsor events: 

 

1. De pop-up herberg is vanaf 

heden weer geopend. Dus waan 

je een echte herbergier en no-

dig gezellig een aantal ouders 

uit die je kent of die je beter 

wilt leren kennen en maak een 

lekker gerecht voor ze klaar 

voor EUR 20 p.p. Dit bedrag 

komt direct ten goede aan het 

schoolplein. Zie voor meer in-

formatie de Nijepoort site;  

http://www.nijepoort.nl/

index.php/de-school/

nieuwbouw/sponsoring-

nieuwbouw  

 

2. De sponsorloop; woensdag 

24 mei organiseren we onze 

jaarlijkse sponsorloop. Net als 

vorige jaar gaan de kinderen 

langs de deuren, opa’s & oma’s 

en vrienden om hen hiervoor te 

sponsoren. Dit jaar staat de 

sponsorloop in het thema 'de 

bouw’. Kinderen krijgen ruim 

van tevoren een schrijven met uit-

leg over de sponsorloop. Zoals ge-

woonlijk vindt het plaats rond het 

pleintje bij de Oranjelaan. Hulp en 

aanmoediging van ouders is heel 

erg welkom, dus als je tijd hebt die 

ochtend meld je dan bij ons aan! 

 

3. SAVE THE DATE voor het grote  

P(L)AYTIME feest op zaterdag 9 

september. Regel nu alvast een 

oppas, geen excuses, we hopen 

jullie allemaal daar te zien! Tijdens 

dit feest houden we een grote vei-

ling met allerlei leuke en mooie 

items.  

 

We vertrouwen natuurlijk op jullie 

enthousiasme en goedgeefsheid! 

 

Groetjes van de sponsorcommissie, 

Machteld, Anne en Jeroen.  

De Avond4Daagse: maandag 29 mei tot en met donderdag 1 juni 

De week na de meivakantie krij-
gen de kinderen het inschrijffor-
mulier mee naar huis. Dit formu-
lier moet dezelfde week weer 
worden ingeleverd. 

Startplaats: Anders van voor-
gaande jaren is de startplaats nu 
bij Dijckstaete, Maartenplein 98  
in Maartensdijk 

Starttijden: Groep 3 t/m 5-6, 
voor de 5 km, 18.15 uur. 

Groep 6 t/m 8, voor de 10 km, 
18.00 uur. 

Kosten: € 5.- 

Dit is een buitenschoolse activi-
teit, ouders worden daarom ge-
vraagd om minstens één avond 
mee te lopen om toezicht te 
houden, of om halverwege de 
route limonade te verzorgen. Op 
het inschrijfformulier kan een 
voorkeur voor een bepaalde 
avond worden ingevuld. 

Bij Dijckstate wordt gezamenlijk 
gestart, de kinderen lopen dus 

wel samen met hun klasgenoot-
jes. Anders dan voorgaande ja-
ren, worden er geen groepjes 
ingedeeld voor het rijden. Het is 
aan ouders dit zelf of onderling 
te regelen.  

Met vriendelijke groet, 

Mirjam van der Wilt (moeder 
Lara uit groep 5) , 06 2003 67 53 

Barbara Hendriksen (moeder 
Reijer uit groep 5 en Jelte uit 
groep 2), 06 5469 8983 
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Tennisclinics voor KiKa  

Eind juni gaat Janneke Buur 
meedoen aan Giro di KiKa in 
de Italiaanse Dolomieten. Zij 
gaat in zes dagen 995 kilome-
ter over 16.000 hoogtemeters 
fietsen. Zo beklimt ze onder 
andere de befaamde Stelvio 
en de Gavia. Hiermee wil zij 
zoveel mogelijk geld ophalen 
voor KiKa! 

Op zondag 16 april organiseert 
l.t.v. Meijenhagen tussen 
13:30 en 17:30 uur tenniscli-
nics van een uur voor kinderen 
uit groep 3 t/m 8. 

Deze clinics worden gegeven 
door Jip Rottier en Thijs Buur, 
allebei zijn ze categorie-2 spe-
ler. Jip is vanaf 1 april 2017 de 
nieuwe hoofdtrainer van l.t.v. 

Meijenhagen en heeft veel 
ervaring in het trainen en be-
geleiden van selectie spelers. 
Zelf is hij een bekende wed-
strijdtennisser in de regio. Ook 
Thijs is een regionale topper 
die aankomend seizoen bij de 
Utrechtse tennisclub Domstad 
voor het eerste gemengde 
team in de Hoofdklasse gaat 
uitkomen. Hij is in zijn jeugd 
een aantal jaren lid geweest 
bij Meijenhagen.  

Het geld dat met deze clinics 
ingezameld wordt, komt volle-
dig ten goede aan KiKa. Dit 
geld is hard nodig. KiKa heeft 
als doel om de genezingskans 
bij kinderkanker naar 95% te 
vergroten. Momenteel ge-
neest 75% van de kinderen.  

Belangrijke data in april en mei 2017  

Dinsdag 4 april    Studiemiddag: alle kinderen ‘s middags vrij  

Donderdag 6 april   Groep 7 Theorie Verkeersexamen  

Vrijdag 7 april    Groep 7 Praktijk Verkeersexamen  

Woensdag 12 april   Groep 3 Wie woont of werkt waar?  (Maartensdijk ) 

Woensdag 12 april   Groep 4 Brandweer komt langs in de klas 

Donderdag 13 april   Paasontbijt op school 

Vrijdag 14 april    Goede Vrijdag: alle kinderen vrij 

Maandag 17 april   Tweede Paasdag: alle kinderen vrij 

Dinsdag 18 april t/m 20 april  Groep 8 Centrale Eindtoets 

Vrijdag 21 april    Koningsspelen 

22 april t/m 7 mei    Meivakantie  

Om dit te realiseren, is er nog veel 
kostbaar wetenschappelijk onder-
zoek nodig.   

De kosten voor de clinic zijn € 15,- 
per kind, inclusief iets te eten en 
te drinken. 

Je kunt je kind opgeven door een 
mail met de naam van je kind en 
de groep waar hij of zij in zit te 
sturen aan janneke@oppasjuf.nl 
Je kind hoeft hiervoor geen lid te 
zijn van Meijenhagen en tenniser-
varing is niet vereist. 

Na het opgeven krijg je te horen 
hoe laat je kind verwacht wordt 
bij l.t.v. Meijenhagen en hoe de 
betaling gedaan mag worden.  

Alvast dank!  

Groet Janneke Buur  

Koningsbal en Koningsdag Groenekan  

De website voor het Koningsbal en Koningsdag is live: check nu http://www.oranje-
groenekan.nl/ en schrijf je direct in voor Groenekan got Talent en het Smartlappen festival! 

In de bijlage vindt u meer informatie en de inschrijfformulieren! 


