
                                                                                            

                 Ditjes  en  datjes                                                                             

Goor, 20 oktober 2017. 

 

Beste ouders, 

 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Het waren mooie, fijne maar ook  

emotionele weken. Bij deze een terugblik. 

NIEUWE GROEPEN 

We zijn gestart met twee kleutergroepen, namelijk de Vlinders (1 / 2) en de Bijen (2/3). We hadden in beide 

groepen te maken met nieuwe kinderen. Diano op ’t Hof, Bart Pie, Diede Waanders en Pepijn Kuitert zijn onlangs 

4 jaar geworden en kwamen in de Vlindergroep. Julia Rutkowska, Katharina Samboe en Lisa Buitenhuis komen 

van een andere school en zij zijn ook ingestroomd bij de Vlinders. Bij de Bijen kwam Sanne Martini Zij is verhuisd 

vanuit Australie. Alle nieuwe kinderen, en niet te vergeten hun ouders, van harte welkom bij ons op school! 

       

THEMA’S 

We zijn dit jaar begonnen met het thema “Wij horen bij elkaar”. Aan het begin van het nieuwe schooljaar besteden 

we altijd veel aandacht aan de groepsvorming. De kinderen moeten even weer wennen aan de nieuwe groep en 

hun (nieuwe) leerkracht. Ook werd aandacht besteed aan de naam van de groep. De Vlinders zijn in het kader 

van het thema naar DAC ‘de Roos’ geweest. Zij horen als ‘buren’ ook bij ons. Ze hebben daar met de deelnemers 

allerlei spelactiviteiten gedaan zoals koekjes bakken, werken met scheerschuim, een fruitspies maken en munten 

sorteren. Aanvankelijk was dit best een beetje spannend, maar hoe mooi was het om te zien dat de deelnemers 

en de kleuters met elkaar samenwerkten.   
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Ook zijn de kinderen van “Monkie” bij ons op school geweest om samen te spelen met de kleuters. Het is leuk om 

te zien hoe goed en gezellig dit allemaal gaat, maar ook om te zien  hoe goed het is dat de kinderen op deze 

manier alvast wennen aan onze school. 

De Bijen zijn naar een imker geweest, meneer van Dam. Ze hebben gezien hoe een bijenkast er van binnen 

uitziet en wat een imker allemaal doet en nodig heeft. Ze hebben ook nog een potje honing meegekregen om op 

school te proeven. Het was heerlijk!!            

Daarna werkten we rondom ‘feest’. Dit i.h.k.v. het afscheid van meester Wiggers. In de hal was een feesthoek 

waar heel wat feestjes zijn gevierd. We hebben slingers, ballonnen, feestvarkens en feesthoeden geknutseld. 

Ook hebben we geoefend voor het afscheid van meester Wiggers, waarover verderop in deze brief meer. 

EIGENAARSCHAP 

Eigenaarschap is een belangrijk item binnen onze school. We willen kinderen graag eigenaar maken van hun 

eigen leerproces en voor elke groep gebeurt dat natuurlijk op een manier die past bij de leeftijd. Na de vakantie 

stellen alle groepen een ‘missie’ op en met elkaar worden ook groepsregels uitgezocht die hierbij horen. 

Misschien is het voor u leuk om te weten hoe zo ‘n missie er uitziet.    De Vlinders en Bijen hebben het volgende 

bedacht:  

     

De ‘missie’ hangt in de klas aan de ‘datamuur’. Hierop maken we ook zichtbaar voor de kinderen aan welke 

doelen we werken. De ervaring leert namelijk dat kinderen hierdoor veel gemotiveerder aan het werk gaan. We 

kunnen ons voorstellen dat dit voor nieuwe ouders best veel informatie is. Komt u gerust een keer kijken in de 

klas naar de datamuur. In elke nieuwsbrief zullen we u iets meer vertellen over de stappen die we met de 

kinderen maken.  

OVERLIJDEN MOEDER JETTE 

Zaterdag 16 september werden we overvallen door het bericht dat Emmie Biesemaat, de moeder van Jette, 

geheel onverwacht overleden is. Wat een verdriet, woorden schieten op zo’n moment tekort. We merkten dat het 

voor kleuters nog moeilijk te begrijpen is dat de moeder van Jette nooit meer terugkomt. Toch voelden ze wel aan 

dat er iets “heel verdrietigs” gebeurd was. Zo kreeg Jette regelmatig een knuffel, maakten de kinderen een 



tekening voor haar of wilden ze met haar spelen. Emmie blijft in onze herinnering als een lieve, vrolijke en 

stralende moeder van Jette. We wensen Michiel en Jette veel sterkte in deze verdrietige tijd. 

AFSCHEID MEESTER WIGGERS 

Gisteren hebben we afscheid genomen van meester Wiggers omdat hij met pensioen gaat. De periode die eraan 

voorafging was best spannend. Als hij door de gang liep deden de kinderen al gauw de deur dicht want hij mocht 

vooral niet merken dat we van alles aan het regelen waren voor dit afscheid. Met een prachtige limousine kwam 

hij aan bij school. De kinderen stonden klaar met bogen en er werd een lied gezongen voor hem. Daarna mocht 

hij in de hal met een paar kinderen lunchen en werd het tijd om naar ‘de Reggehof’ te gaan. Hier hebben we met 

de hele school een musical over en voor hem  opgevoerd en kreeg hij een cadeau namens alle kinderen. Wat 

zullen we deze meester missen. ’s Morgens groette hij de kinderen al op het plein en als hij in de hal liep zou hij 

hen nooit voorbij lopen zonder een praatje te maken. Bedankt, meester Wiggers!  

               
 

STAGIAIRES 

In beide groepen hebben we stagiaires, waar we heel blij mee zijn. Anke en Ricardo, beide 2e jaars studenten van 

het ROC, zijn op maandag en dinsdag bij ons in de klas. Fijn om een paar extra handen erbij te hebben. Op 

donderdag en vrijdag komen Linda en Danique. Linda gaat binnenkort haar LIO-traject in, wat inhoudt dat ze 

zelfstandig de (Vlinder-) groep gaat draaien, waarbij de leerkracht natuurlijk wel op de achtergrond aanwezig is. 

Danique is 1e jaars PABO-student bij de Bijen. We wensen alle stagiaires een fijne-, leerzame maar ook gezellige 

tijd toe bij ons op school! 



TOT SLOT 

De komende week hebben we vakantie. Buiten zijn de eerste tekenen van de herfst al duidelijk zichtbaar. Hopelijk 

hebt u tijd om hier samen met uw kind(eren) van te genieten!  

Met vriendelijke groet, 

namens de groepen 1 en 2, 

Ingrid Hakze 

 


