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NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2022 
 
AGENDA 
22-8  Eerste schooldag 

24-8  Luizencontrole 
29-8 t/m 2-9 Startgesprekken 

9-9  Schoolfotograaf 
16-9                  Vuurvogel festival op het schoolplein (na schooltijd) 

 

WELKOM OP SCHOOL 
De leerkrachten hebben afgelopen week hard gewerkt om alle lokalen en gangen weer in te 

richten. Ook zijn er weer plannen en roosters voor het komende schooljaar gemaakt. We hopen dat 

jullie allemaal weer net zo veel zin in een nieuw schooljaar hebben als wij. 
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GETAL EN RUIMTE JR 
Dit schooljaar start onze school met een nieuwe rekenmethode. Wij zijn erg blij met de methode en 
verwachten dat kinderen er thuis ook enthousiast over zullen vertellen.  
Hieronder informeren wij u daarom graag iets meer over Getal & Ruimte Junior.  

 
Wat is Getal & Ruimte Junior? 

Getal & Ruimte Junior is dé nieuwste rekenmethode van Noordhoff. De methode sluit aan op Getal 
& Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. De kans is groot dat uw 

zoon of dochter bij de overstap naar het voortgezet onderwijs ook hiermee gaat werken. Ze hebben 
daarmee een voorsprong, omdat ze al gewend zijn aan de manier van rekenen zoals deze in de 

junior editie wordt aangeboden.  
 

Kenmerken  
Of kinderen nu met boeken of digitaal werken: aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de 

basis. Omdat dit de 
voorwaarden zijn voor effectief 
rekenonderwijs.  
Zowel op papier als digitaal 
werken de kinderen aan één 
onderwerp per week met vaste 
rekenstrategieën (manieren om 
dingen uit te rekenen).  
 
Er is iedere dag instructie en de 
kinderen gaan in kleine stapjes 

van oefenen (met ‘kale’ 
sommen) naar toepassen in 
context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’).  

• Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie.  
• Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën.  

• Eigenaarschap: uitleg(animaties), test jezelf (om zelf te ontdekken wat je nog verder wilt oefenen 

voor de toets) en feedback op maat.  
 

Meer weten?  
Op de website getalenruimtejunior.nl leest u meer over de methode. U kunt natuurlijk ook altijd 

terecht bij de leerkracht. 
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VERVANGING 
Voor de zomervakantie hadden we twee zieke collega’s en helaas zijn beide collega’s nog niet 

hersteld. Voor groep 1/2B betekent dit dat juf Beatrijs er nog niet is en dat juf Anneloes met juf 

Claudine het schooljaar gaan starten. Juf Claudine werkt al jaren voor Scholengroep Holland en is 

voor het team en veel kinderen een bekend gezicht.  

Voor groep 6/7 moet juf Marijke vervangen worden. Voor de eerste week zal juf Yara een dag extra 

werken en op donderdag en vrijdag zal juf Patricia voor groep 6/7 staan. Doordat Patricia nu twee 

dagen naar 6/7 gaat zal juf Naomi aanstaande dinsdag lesgeven aan groep 4/5. Wellicht dat we het 

voor de weken erna ook zo op kunnen lossen.  

 

Vanwege het lerarentekort is het een hele opgave om zieke medewerkers te vervangen. Intern 

proberen we het zo goed mogelijk met elkaar op te lossen. We proberen ook zo min mogelijk 

verschillende leerkrachten voor één groep te zetten, maar dat is tevens een grote uitdaging.  

 

Mocht u zelf een onderwijsbevoegdheid hebben of iemand kennen die dit heeft en af en toe in zou 

willen vallen dan horen wij dat graag! Ook als u overweegt van baan te switchen drinken we graag 

een kopje koffie met u om eens van gedachten te wisselen. 

 

UITZENDING DIT IS HOLLAND 
Op 28 augustus 2022 zal de aflevering van het televisieprogramma ‘Dit is Holland’, rond 14:00 

worden uitgezonden op RTL 4. 
De daarop volgende zaterdag wordt de herhaling rond 11:00 uitgezonden. 

 
 

Het stukje van basisschool Vuurvogel zal maar een minuut of twee zijn. Het team heeft het stukje 
film ook nog niet gezien en wij zijn enorm benieuwd welke kinderen uiteindelijk in beeld komen. 

Nicolette is geïnterviewd en er zal een selectie van de antwoorden uitgezonden worden. Kijkt u 28 
augustus ook? 

Mocht u het op tv gemist hebben dan zullen wij het filmpje te zijner tijd nog met u delen. Dan 
plaatsen we het bijvoorbeeld op de website. 
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SPORTMIDDAG (herhaald bericht) 
Op drie dinsdagmiddagen heeft Linda van Feel Welles een sport- en speluurtje verzorgd. Dit was 

speciaal voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 

Tijdens dit beweeguurtje na schooltijd werden 

de kinderen vermaakt met leuke spel 

activiteiten. De ouders/verzorgers waren ook 

van harte welkom om te komen kijken en om 

samen met de kinderen de clinic gezellig af te 

sluiten met een drankje en een gezonde 

snack.  

Dit keer de clinics gemist? Ook dit schooljaar 
zullen we hier weer mee verder gaan.  
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