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Nieuw schooljaar 
Afgelopen week zijn we allemaal weer met veel enthousiasme gestart. De kinderen zullen aan het einde 

van de dag best wel moe zijn. Er komt weer veel op ze af! 
We gaan er samen een mooi schooljaar van maken en hebben daarvoor ook goede plannen gemaakt. 

 We gaan de integratie met de kinderen van Lichtenbeek weer oppakken  
en de samenwerking met de collega’s van Lichtenbeek intensiveren.  

 We gaan op woensdag starten met een Plusgroep samen met Sunte Werfert en het aanbod  
aan de kinderen in de groepen verbeteren. 

 In de groepen 5 t/m 8 wordt met de rekenmethode Pluspunt volledig digitaal gewerkt. 

 De kleutergroepen gaan onder leiding van IPC Nederland het lerend spelen nóg beter vormgeven. 

 We gaan verder met het werken met ‘DENK’ voor begrijpend lezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasbord 
Klasbord Editie 2019 maakt plaats voor Klasbord Ouderapp.  

Met deze vernieuwde app bieden zij ons een veilig en afgeschermd middel om met ouders te 
communiceren, foto's en video's te delen en meer.  

Bovendien biedt Klasbord Ouderapp Plus een hoop slimme functies,  
zoals een gesprekkenplanner en agenda. In het filmpje wordt uitgelegd hoe u zich kunt registreren:  

https://www.youtube.com/watch?v=b-0lPurv2O4 
We vragen u om dit zo snel mogelijk te doen omdat de meeste berichtgeving via deze app zal 

plaatsvinden. Zo ook het plannen van de startgesprekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona 
Helaas hebben we te maken met een leerling die besmet is en moet de groep waar dit kind in zit een 
aantal dagen in quarantaine. Laten we hopen dat dit niet vaker nodig is. Het OMT heeft het advies al 

gegeven dat dit niet langer nodig is. Hierover hopen we op 20 september duidelijkheid te krijgen. 
 

In de bijlage de nieuwe ‘beslisboom’ om te kijken wat u moet doen bij klachten van uw kind. 
 
 

Startgesprekken 

https://www.youtube.com/watch?v=b-0lPurv2O4


Deze week en volgende week wordt er met iedere ouder, samen met het kind, een startgesprek gevoerd. 
De bedoeling hiervan is kennismaken met elkaar en samen het schooljaar goed starten.  

Het is voor de leerkracht belangrijk om een goede vertrouwensrelatie met de ouders te hebben  
en wij denken dat een gesprek in het begin van het schooljaar daaraan bijdraagt.  

Ouders kunnen over hun kind vertellen en kinderen kunnen dit eventueel aanvullen.  
De bedoeling is dat er afspraken gemaakt kunnen worden en verwachtingen naar elkaar worden 

uitgesproken. De leerkracht, de ouders en de kinderen zijn samen verantwoordelijk voor hoe het gesprek 
eruit ziet. Zo kun je denken aan onderwerpen als: wat vind je nog moeilijk en wat wil je graag dit jaar gaan 
leren? Wat willen we samen gaan bereiken dit jaar? Zijn er nog belangrijke dingen die wij moeten weten? 

Er kunnen eventueel individuele afspraken gemaakt worden.  
We vinden het belangrijk dat het kind erbij aanwezig is, zelfs een kleuter! Ook al zal hij of zij niet direct 

deelnemen aan het gesprek, het is belangrijk om te merken dat de ouders een gesprek met de leerkracht 
hebben en dat de kinderen voelen dat papa en mama het goed hebben met de juf of meester.  

Naarmate de kinderen ouder worden, zullen ze steeds meer aan het gesprek deelnemen.  
U kunt het gesprek thuis ook alvast voorbereiden samen met uw kind.  

 
U hebt tijdens het startgesprek de mogelijkheid om het calamiteitenformulier aan te passen als er 

veranderingen zijn. Het is erg belangrijk dat alle telefoonnummers kloppen.  
Het gesprek duurt 10 minuten. Het inschrijven verloopt via de Klasbord ouderapp.  

U kunt via de app op uw telefoon of via de site https://ouderapp.klasbord.nl/ een tijdvak selecteren  
dat voor u goed uitkomt. Als u vragen heeft over het gesprek of het inschrijven,  

kunt u bij de leerkracht terecht. De gesprekken vinden op school plaats, op anderhalve meter afstand.  
Als u dit liever niet heeft kunt u dat de leerkracht laten weten, dan kan het digitaal. 

 

Pleinfeest 
Elk jaar in de eerste weken van september, is er het Pleinfeest. Een groot feest voor iedereen, kinderen, 
ouders en medewerkers van De Esdoorn. Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan. Ook dit jaar was het 

lang erg onzeker wat wel en niet zou kunnen. Een groot feest met volwassenen zit er helaas nog niet in, 
maar de Pleinfeestcommissie wil in ieder geval iets organiseren voor de kinderen.  

Er wordt gewerkt aan een dagprogramma op vrijdag 17 september, waarbij de kinderen overdag  
toch echt weer het gevoel van het Pleinfeest kunnen beleven.  

De activiteiten zullen, verdeeld in groepen, plaatsvinden tijdens de reguliere schooluren. 
 

De Pleinfeestcommissie denkt aan meerdere leuke activiteiten, zoals een springkussen en diverse spellen. 
Ook wordt er door een professionele danslerares een TikTok-achtige dansinstructie gegeven op het plein 
voor kinderen van verschillende klassen die dat leuk vinden. De muziekinstallatie en dj zijn al toegezegd.  

 
We kijken naar een leuk Pleinfeest met de kinderen en medewerkers op 17 september.  

En hopelijk volgend jaar weer met iedereen! 
 
 
 
 

 

Bijlagen 
 Beslisboom Corona. 

Flyer opening cultureel seizoen theater ‘De KIK’.  
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