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Steven Pont 
Op 5 september openden we het schooljaar voor ouders met een lezing van Steven 
Pont. Hij nam ons mee in zijn verhaal over loslaten en vertrouwen. Kinderen zelf 

verantwoordelijk laten zijn, niet alles glad willen strijken voor onze kinderen. 
Dat ze zelf op een verantwoorde manier de wereld mogen ontdekken, waarbij we  

kritisch mogen kijken naar onze rol als beschermer. 
Ook werden we meegenomen over welke invloed wij als volwassenen hebben op het 
zelfbeeld van een kind. Met mooie en grappige voorbeelden was de zaal geboeid aan 
het luisteren. Met 75 ouders en 20 teamleden was het een mooi bezochte lezing! 
 
MR 
Dit schooljaar is de MR in zijn nieuwe formatie bij elkaar gekomen.  

Christian Malipaard, vader van Fenna en Noor ( groep 3 en groep 8 ) is de voorzitter 
van de MR. Daarnaast zijn Lieke de Jong, moeder van Febe, Elin en Lotte  
(groep 3,6,8) en Shanta Clardij, moeder van Rosalie en Suze ( groep 5 en 8)  
de twee nieuwe leden van de MR. 
De MR heeft ook drie leden uit het team. Dit zijn Saskia Ohr (leerkracht  
groep 4) Frederique Ravelli (leerkracht groep 8) en Jolanda Oosterling  

(intern begeleider). Als Jolanda met zwangerschapsverlof gaat neemt Lisanne van  

Neutigem haar rol tijdelijk waar.  
Met elkaar hebben we de onderwijsinhoudelijke speerpunten van dit komende  
schooljaar besproken. Verder zijn we als school verplicht om een draaiboek m.b.t.  
corona klaar te hebben liggen. Dit plan is ook met de MR besproken en goedgekeurd 
Het plan geeft de te nemen stappen m.b.t. corona aan.  
We hopen het gehele plan niet nodig te gaan hebben en op normale manier door te 

kunnen gaan met ons onderwijs. We zijn alleen voorbereid op de stappen. 
Mochten er bepaalde maatregelen volgen, wordt u hier altijd via de mail van op de  
hoogte gebracht.  
 
Kinderboekenweek op De Parkiet 
Op woensdag 5 oktober is de opening van de Kinderboekenweek vanaf 8.20 uur op  
het grote schoolplein. 

We hopen dat er heel veel kinderen in een gi-ga-groene outfit naar school komen  

die ochtend. Gi-ga-groene kleding, een gi-ga-groene hoed of pet met versiersels,  
maak er iets moois van. Kinderen die willen, mogen over de catwalk lopen en uit  
iedere klas kiest de jury het origineelst verklede kind, dat een boekenbon van 5 euro 
wint.  
 
Op woensdagmiddag vanaf 12.15 uur staat er een verkoopkraampje met  

jeugdboeken in de hal. Wij verkopen de boeken voor Alice in Wonderland,  
de kinderboekenwinkel in Den Haag. Hier kunt u alleen pinnen. 
Tijden: woensdag van 12.15 tot 12.45 uur. 
Donderdag van 8.15-8.40 en van 15.00-15.30 uur. 
Vrijdag van 8.15-8.40 en van 15.00-15.30 uur. 
We hopen dat er veel kinderen (met hun ouders) een kijkje komen nemen bij deze  

boekenkraam: er zullen veel recent uitgebrachte boeken verkocht worden die  
tijdens onze lessen ook aan bod komen. 
 

Als u in de Kinderboekenweek boeken bij Paagman koopt, dan willen wij u vragen  
om de bon bij de leerkracht van uw kind in te leveren. 
Wij krijgen namelijk 20 % van het bestede bedrag terug als tegoed om boeken  
voor onze schoolbibliotheek te kopen! 

Dus heel graag uw bonnen op school inleveren. 
Meer info:  https://www.paagman.nl/schoolbieb 
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In de hal vindt u ook iedere ochtend een vertelboom met een vertelstoel, waar een  
leerling uit de groepen 5-8 een boek zal voorlezen. Kom zachtjes binnen dus tijdens 
de Kinderboekenweek! 
 

Op vrijdagmiddag 14 oktober is er een tweedehands boekenmarkt onder schooltijd.  
De groepen 1/2 zullen begeleid worden door een kind uit groep 8. De kinderen  
mogen boeken kopen en verkopen met prijzen tussen de € 0.50 en € 2.00 euro,  

stripboeken mogen ook gebundeld worden. Prijs de boeken thuis alvast samen met  
uw kind. Hier kan alleen contant betaald worden! Geef uw kind een portemonnee 
/zakje met kleingeld mee. 
 
Op dinsdagochtend 11 oktober is een voorstelling in de gymzaal in het kader van de  
Kinderboekenweek door theater Stuiter voor de groepen 1-5. 

 
Tijdens de Kinderboekenweek geven de leerkrachten van de groepen 3-8 lessen van 
De Schoolschrijver. Deze lessenserie wordt op 20 en 21 oktober afgesloten door  
gastlessen van de schrijver Marc te Horst.  
Hij signeert ook graag aangeschafte boeken: dus grijp deze kans, hij heeft een  
hoop mooie boeken geschreven. Zijn nieuwste boek “Scheten uit de schoorsteen”  

voor kinderen van 5-8 is net uit. Maar hij heeft nog veel meer boeken geschreven  

zoals “Palmen op de Noordpool” en “De oma van mijn oma”. 
 
 
Coronavirus: 
We merken dat er al behoorlijk wat kinderen verkouden zijn geworden. Heel gek is  
dat niet met het omslaande weer. We hebben ook al wat kinderen op school gehad 
die positief zijn getest op Corona. 

Het advies vanuit de overheid is om bij klachten te testen. Wij hebben testen op 
school. Op dit moment delen we deze niet op voorhand uit. Indien u deze wel wilt  
hebben, kunt u dit aan de leerkracht vragen of bij Martine Boon binnenlopen.  
Dan kunt u een aantal testen van ons krijgen. Wij willen u vragen  
om bij een positieve besmetting dit met school te delen. Zo zijn wij op de hoogte.  
U bent vrij om dit in de groepsapp met de klas te delen. Sommige ouders hebben 

aangegeven dit prettig te vinden i.v.m. risicodoelgroepen zoals opa en oma in de  

omgeving. 
Via deze link komt u op de pagina van de Rijks overheid. 
 
 
Niet naar school en ziek: 
Wanneer leerlingen ziek zijn, is het niet de bedoeling dat kinderen voor school aan  

het werk zijn. Ziek is ziek. Wij hopen dat de kinderen dan uitzieken en dat we ze,  
wanneer ze beter zijn, weer snel op school zien. 
Op het moment dat  kinderen niet naar school komen i.v.m. corona en zij voelen zich  
niet ziek, dan mogen kinderen aan hun werkpakketten werken en in hun leesboek  
lezen. 

 
 
Studiedag 19 september: 

Op 19 september hadden wij met ons team een studiedag over close reading. 

Dit is een manier van begrijpend lezen, waardoor er met verschillende soorten  
teksten gewerkt wordt aan de leesbeleving en aan de verdieping van teksten. 
Wij zijn hard bezig met goed leesonderwijs en het promoten van het lezen van 
boeken. Onze begrijpendlees resultaten zijn boven het landelijk gemiddelde, deze  
resultaten zijn niet de aanleiding geweest om met dit thema aan de slag te gaan.  
Het belang van lezen is groot. Het draagt bij aan het schoolsucces en aan betere  

kansen in de maatschappij. Verder verruimt het ons denken, leert het ons om  
anderen beter te begrijpen en vergroot het ons welzijn. Genoeg redenen om hier als 
school goed op in te zetten en ons als school hard te maken voor goed  
leesonderwijs. Wist u dat voorlezen aan de basis staat van dit alles? 
 
In de middag werd onze studiedag vervolgd met het onderwerp Executieve functies. 
Om goed tot leren te komen heb je ook vaardigheden nodig die je helpen bij het  

leren. Wij werken op school met de methode Breinhelden. Daarbij komen krachten  
aan bod die op bepaalde momenten goed zijn om in te zetten. Denk aan stopkracht, 

onthoud en doe kracht, buigkracht, tijdskracht, plan en organiseerkracht, gevoels- 
kracht, doorzetkracht, spiegelkracht, startkracht.  In verschillende situaties heb je  
iets anders nodig. Vind je iets lastig, dan heb je doorzetkracht nodig, kijk je liever  
naar een ander dan naar je eigen gedrag, dan heb je spiegelkracht nodig. Door 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
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leerlingen woorden te geven aan deze executieve functies willen we hen hier meer  
bewust van maken. Zo kunnen zij ze ook bewuster gaan inzetten.  
 
 

Ruimte in de OR 
Houd u van organiseren van feesten en partijen? Wilt u meedenken over het  
Sinterklaasfeest, het kerstfeest of meehelpen om een zomerfeest voor de kinderen 

van de school te organiseren? Dan zoeken we u om aan te sluiten bij de ouderraad. 
Heeft u affiniteiten met financiën? Wij zoeken ook nog een penningmeester voor de 
ouderraad. 
Twijfelt u nog of de ouderraad iets voor u is? Loopt u gerust even binnen,  
dan kan Martine u meer vertellen over de inhoud en u in contact brengen met  
leden van de ouderraad. 

 
 
Juf Nienke van de administratie vertrekt 
Juf Nienke heeft aangegeven dat zij niet meer gelukkig wordt van een  
administratieve baan. Daarom heeft zij aangegeven te stoppen op De Parkiet en  
verder te gaan kijken naar wat haar wel gelukkig gaat maken. 

Op dit moment zijn de gesprekken voor een nieuwe administratief medewerkster in  

volle gang. Juf Ingrid is weer even terug naar De Parkiet gevlogen om bij te  
springen, zolang er nog niemand is. Vandaar dat u ook berichten van haar kunt  
ontvangen. Wij zijn daar ontzettend blij mee. 
 
 
Juf Jolanda gaat na 6 oktober genieten van haar zwangerschapsverlof 
Vanaf 7 oktober is juf Jolanda voor een behoorlijke tijd even niet op school. 

Zij gaat genieten van haar zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. Gelukkig  
komt Angela Apon haar vervangen. Ook zullen er bepaalde taken over worden  
genomen door teamleden. Angela is een ervaren intern begeleider die ook intern  
begeleiders inwerkt. Zo is Jolanda in het verleden door Angela Apon ingewerkt. Dat  
maakt het prettig dat Angela haar vervangt, omdat zij onze manier van werken  
gewend is. 

 

 
Bereikbaarheidsformulieren/toestemming foto en film 
Wij merken dat we ouders of andere verzorgers beter en  
sneller kunnen bereiken, doordat ouders het bereikbaarheidsformulier hebben  
ingevuld. Zo heeft u ook dit jaar weer een formulier gekregen. Heel veel ouders  
hebben deze al ingevuld. Dat is heel prettig. Heeft u het nog niet gedaan? Wilt u dit  

dan in orde maken? Bij toestemmingen in Social Schools kunt u aangeven of u  
goedkeuring geeft voor het plaatsen van foto’s in de nieuwsbrief e.d.  
I.v.m. het nieuwe rapport is het ook van belang dat u dit aangeeft. Graag uw  
aandacht hiervoor. 
 
 
Traktaties: 

Wilt u denken aan een bescheiden traktatie? Het liefst nuttigen we met de kinderen  
een gezonde traktatie. 

 
 
5 oktober:   Dag van de leerkracht 
5 oktober:   Opening van de Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen. 

14 oktober: kinderboekenmarkt in de middag, neem kleingeld mee 
24 oktober: start herfstvakantie 

 
 

 


