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Aanmelding 4 jarigen 
Hebt u nog een kind dat volgend schooljaar 4 jaar wordt? Wilt u dan zo spoedig mogelijk het 
aanmeldingsformulier invullen en opsturen? U kunt het formulier vinden op onze website. 

 

Afscheid…. 
Na 43 jaar werken in het onderwijs waarvan 9 jaar op De Esdoorn heb ik besloten aan het einde van dit 

schooljaar met vervroegd pensioen te gaan. Een lastige beslissing voor mij omdat ik mijn werk op  
De Esdoorn met veel liefde en plezier doe. Wat zal ik de kinderen, collega’s, ouders en alle mensen waar 
ik mee samenwerk gaan missen. Maar wat zal ik gaan genieten van de vrije tijd samen met mijn man en 

kleinkinderen, mijn vrienden en familie. Waar ik ook naar uitkijk is om samen met mijn man het onderwijs 
in Oeganda te gaan ondersteunen. Daar kunnen wij samen een waardevolle bijdrage aan leveren. 

De komende maanden ga ik nog volop genieten van mijn werk en zeker van de collega’s en jullie kinderen.  
 

Deze week zal de procedure voor het zoeken naar een nieuwe directeur worden opgestart.  
Er zal een benoemingsadviescommissie komen bestaande uit het CvB en P&O van Wonderwijs,  

personeel van De Esdoorn en Lichtenbeek, een ouder uit de MR en een collega directeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona 
Helaas is vandaag de eerste groep in quarantaine gegaan omdat er meer dan 3 besmettingen in de groep 
waren, inclusief de leerkracht. Er zijn steeds meer kinderen of gezinsleden van kinderen besmet met het 
coronavirus. Wilt u de zelftest bij de kinderen van groep 6 t/m 8 twee keer per week af blijven nemen en 

bij de andere kinderen indien nodig ook een zelftest doen?  
We hopen zo te voorkomen dat er meer groepen in quarantaine moeten gaan.  

We hebben momenteel ook meerdere leerkrachten ziek en er is geen vervanging beschikbaar.  
We proberen het nog steeeds intern op te lossen, maar het wordt wel steeds lastiger. 

 

Bouw! 
Dit schooljaar zullen wij in groep 2 met een aantal leerlingen starten met het programma Bouw!  
In de nabije toekomst zal het programma vermoedelijk ook in groep 3 en 4 worden ingezet.  
Bouw! is een online programma dat hulp biedt bij het leren lezen. Spelenderwijs oefent het kind met 
letters, klanken en woorden. Bouw! ondersteunt leerlingen die risico lopen op problemen bij het lezen 
nog vóórdat er een achterstand is ontstaan. Het programma is dus gericht op het voorkómen van 
leesproblemen. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor het werken met Bouw!, wordt u hiervan op 
de hoogte gebracht. 
 
Wilt u meer weten over Bouw! ? Op de volgende website kunt u meer informatie vinden:  
https://www.lexima.nl/preventie/bouw  
 
 
 

https://www.lexima.nl/preventie/bouw


Nationale voorleesdagen 
Van woensdag 26 januari tot en met zaterdag 5 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats.  

Het doel van deze campagne is om het voorlezen aan kinderen van 0 tot 6 jaar te stimuleren. Er is veel 
onderzoek gedaan naar de effecten van het voorlezen. Baby’s, peuters, kleuters en beginnende 

basisschoolleerlingen ontwikkelen een voorsprong in hun taal- en leesontwikkeling wanneer zij regelmatig 
door hun ouders worden voorgelezen. Het voorlezen heeft nog meer positieve effecten, zie 

www.lezen.nl/onderzoek.  
Ook voor kinderen die al zelf kunnen lezen is het belangrijk om regelmatig voorgelezen te worden en 

samen te lezen met hun ouders. Het vergroot de woordenschat en door samen over het boek te praten, 
wordt de leesmotivatie gestimuleerd. Ook kan het kind door voorgelezen te worden meer leren over het 

gebruik van leestekens en zinsmelodie. Bij de afname van onze leestoets (IEP) wordt ook bekeken in 
hoeverre het kind dit kan toepassen.  

 
Helaas kunnen we de Nationale Voorleesdagen niet vieren zoals we dit graag zouden willen, namelijk met 
kinderen uit de hogere groepen die aan de peuters en kleuters voorlezen. Zodra het weer kan/mag, zullen 

wij dit weer organiseren. Tijdens de Kinderboekenweek was dit namelijk een groot succes!  
Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt er in de groepen extra aandacht besteed aan voorlezen. 

 
 
 
 
 
 
 

Hackshield 
De gemeenten Overbetuwe en Lingewaard hechten (net als wij) veel waarde aan de veiligheid van onze 
kinderen. Ook de veiligheid online is heel belangrijk.  
Kinderen zijn steeds vaker en ook steeds jonger online. Ze spelen games, appen en brengen veel tijd op 
social media door. Dit ‘online leven’ is niet meer weg te denken uit het leven van kinderen. Zij zijn zich 
vaak minder bewust van de gevaren die ze online kunnen lopen en om die reden zijn kinderen een 
makkelijke prooi voor bijvoorbeeld hackers.  
HackShield  
Om de online weerbaarheid van onze kinderen spelenderwijs te vergroten is er HackShield. HackShield is 
een Cybersecurity-game voor kinderen tussen 8 - 12 jaar oud. Zij worden in het spel opgeleid tot Cyber 
Agents. Deze Cyber Agents leren niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving (o.a. ouders, opa's en oma's, 
broertjes en zusjes, vrienden en klasgenoten) te beschermen tegen online criminaliteit.  
Wedstrijd tussen kinderen uit twee gemeenten  
In samenwerking met HackShield en de politie organiseren gemeente Overbetuwe en gemeente 
Lingewaard een spannende wedstrijd (Battle) voor kinderen van 8 -12 jaar uit onze gemeenten.  
Hoe meer kinderen uit een gemeente meedoen, hoe groter de kans dat dat team wint.  
Huldiging 
Aan het eind van de Battle wordt de top 3 van beste spelers uit elke gemeente feestelijk gehuldigd door 
de burgemeesters. De klasgenoten van de prijswinnaars zijn ook welkom, want ter plekke kan er een 
spannende Hackshield Quest gespeeld worden tijdens de middag van de huldiging!  
Wanneer?  
De Battle start op 7 februari en duurt tot 21 maart 2022. De huldiging vindt plaats op woensdagmiddag 
30 maart op kasteel de Kinkelenburg in Bemmel.  

 
Wij hopen op een grote deelname en een spannende Battle! 
Met vriendelijke groet,   
Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos en kinderburgemeester Eva Gül gemeente Overbetuwe 
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