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(Uiteraard blijven wij de richtlijnen omtrent 
COVID-19 volgen en zullen wij u tijdig  

informeren bij wijzigingen) 

Prinsjesdag 15-09-2020 

NIO gr 8 23-09-2020 

Start Themaperiode 1 28-09-2020 

Opening  

Kinderboekenweek 
30-09-2020 

Dierendag 04-10-2020 

Dag van de Leraar 05-10-2020 

Studiedag,  

groep 1 t/m 8 vrij 
05-10-2020 

Afsluiting Themaperiode 1 

en Kinderboekenweek 
09-10-2020 

Herfstvakantie 

10-10-2020 
tot en met 

18-10-2020 
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De Kinderboekenweek start op 30 september,  
met dit jaar als thema:  

‘ En toen? ’ 

Er zal worden teruggegaan in de tijd. Boeken brengen  
de geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger  
tastbaar wordt. 

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. 
Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken! 
Kinderen voor Kinderen hebben ook een liedje geschreven  
over het thema van dit jaar.  

Mocht u het leuk vinden om deze samen met uw kind(eren) te 
beluisteren, klik dan op deze link:  

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s  

Kinderboekenweek 

Voor de zomervakantie de verkiezing plaatsgevonden voor de 
nieuwe leerlingenraad.  

We vinden het belangrijk dat de leerlingen een eigen stem hebben 
binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. We  
willen ze spelenderwijs kennis laten maken met democratische 
beginselen. We vinden het belangrijk dat leerlingen rekening  
leren houden met elkaar en respect te hebben voor de mening 
van de ander.  

Tevens willen we op deze manier de betrokkenheid van  
leerlingen met school en de verantwoordelijkheid voor schoolse 
zaken bevorderen. We verwachten op deze manier dat leerlingen 
meer inzicht krijgen in de organisatie van de school en uiteraard 
hopen we op deze manier de kwaliteit van de schoolorganisatie 
bevorderen.  

De nieuwe leden zijn: Jessy, Yuna, Elise, Gijs, Lizzy, Roan en Kylie. 
Gefeliciteerd en veel succes! 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Leerlingenraad 

Afgelopen week zijn we gestart met de afname van de citotoetsen van ons leerlingvolgsysteem.  
Deze toetsen betreffen vooral de instrumentele vaardigheden; lezen, spellen, rekenen/wiskunde  
en begrijpend lezen.  

In verband met de periode van thuisonderwijs hebben we de keuze gemaakt om de afname  
te plannen in september. Aan de hand van de resultaten kan de leerkracht meten in hoeverre  
uw kind de leerstof van het vorige leerjaar beheerst en op welke onderdelen eventueel extra  
oefening of uitleg nodig is.  

We hopen hiermee uw kind nog beter te kunnen ondersteunen.  

 
WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK OM TE  

ZINGEN, TE VERTELLEN OF VOOR TE LEZEN? 

 Omdat het gevoel voor taal daardoor 
spelenderwijs ontwikkeld wordt. 

 Het levert gezellige en knusse  
momenten op. 

 De wereld van jonge kinderen wordt  
daardoor groter. 

 Het helpt kinderen om nieuwe indrukken 
of gevoelens te verwerken en het  
stimuleert de fantasie. 
 

WANNEER KINDEREN IETS OUDER ZIJN: 

 Helpt het de luistervaardigheid en het 
concentratievermogen te ontwikkelen. 

 Geeft het een extra stimulans om  
mee te denken over hoe problemen  
aangepakt kunnen worden. 

 Ontstaat er een gunstig effect op het  
zelf leren lezen en maakt het kinderen 
vertrouwd met allerlei soorten verhalen 
en verhaalpatronen. 

CITO 

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s


Schoolfotograaf 

Zijn er nog wijzigingen in uw gegevens? Bijvoorbeeld: een wijziging 
van uw woonadres, contactgegevens of medische informatie over  
uw kind die wij zouden moeten weten?  

Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via Social Schools of 
stuur een e-mail naar: administratie@thorbecke.meerwerf.nl 

Belangrijk! 

Ieder jaar komt rond september de schoolfotograaf bij ons op 
school om van onze leerlingen, uw kind(eren), weer mooie foto’s  
te maken. Individueel, samen met broertjes en zusjes en van de 
groep waarin zij zitten.  

Echter, dit jaar loopt het anders… Door de Corona- maatregelen  
en afspraken die op dit moment op onze school van kracht zijn,  
is het helaas niet mogelijk dat de schoolfotograaf op 22 en 23  
september foto’s komt maken. 

Op een later moment zullen de groepsfoto’s wel worden gemaakt. 
Wij zullen u informeren over de datum waarop dat gaat  
plaatsvinden. 
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 Jorden gr 7 

4-sept Jaycee gr 5 

6-sept Yasmina gr 7 

7-sept Lyndy gr 7 

8-sept Boyd gr 1/2A 

13-sept Bo gr 7 

10-sept Jasmijn gr 1 

14-sept J’mar gr 1/2A 

19-sept Delano gr 1/2B 

22-sept Sophie gr 6B 

23-sept Day gr 3 

25-sept Yari gr 8 

27-sept Mick gr 6A 

29-sept Benthe gr 6B 

09-okt Hanna gr 1/2B 

12-okt Delfina gr 6B 

Op 5 oktober 2020 is er een studiedag. De leerlingen van groep 1 
tot en met 8 zijn op deze dag vrij van school. 

5 oktober: studiedag 
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Inschrijven: 
 
Wilt u één van uw kinderen in laten 
schrijven op onze school, bijvoorbeeld 
voor volgend schooljaar?  
 
Neem dan contact op met juf Debby, per :  
e-mail: directie@thorbecke.meerwerf.nl  

of telefonisch via 0223 615 398. 

Het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met 
‘HalloMuziek’.  

Hallo Muziek staat voor duurzaam muziekeducatie 
in het basisonderwijs. Meer informatie over de 
organisatie kunt u vinden op: www.hallomuziek.nl 

Vanaf groep 1 krijgt elk kind minimaal 32 weken 
muziekles van een professioneel muziekvakdocent. 
Vanaf groep 5 en 6 leren de kinderen ook een 
muziekinstrument te bespelen.  

Met dit jaar een nieuw muziekinstrument:  
de djembe!  

Hallo Muziek 

Onze school ontwikkelt zich tot Integraal Kind Centrum. Bij deze ontwikkeling past 
een nieuwe naam. Voor de zomervakantie hebben we een ideeën bus in de school 
gehad en hebben we ook externen betrokken bij het bedenken van een passende 
naam. Ons streven is om de nieuwe naam eind van het kalenderjaar te lanceren. 

Naast de activiteiten die we onder schooltijd aanbieden, willen we ook voorzien in 
een aanbod van uitdagende activiteiten na schooltijd. Na de herfstvakantie starten 
we met een eerste blok naschoolse activiteiten. Hierover ontvangt u binnenkort 
meer informatie. 

Om de naschoolse activiteiten en de onderwijsactiviteiten in een uitdagende  
leeromgeving aan te kunnen bieden, is er in de zomervakantie een doorbraak  
gerealiseerd tussen de leerjaren 4 en 5. Ook is er in deze ruimte een atelier  
gemaakt. Wij zijn hier heel blij mee! 

Verder staat het IKC team niet stil in zijn ontwikkeling. Dit jaar vindt er tijdens  
studiemomenten een oriëntatie plaats op een aanbod welke voorziet in de  
uitdagingen waar onze kinderen nu en in de toekomst voor komen te staan. 

Daarnaast besteden we tijdens de studiedagen aandacht aan de opbrengsten van 
ons onderwijs op de vakgebieden taal, rekenen, lezen, begrijpend lezen, spelling en 
woordenschat. Waar staan de kinderen in hun ontwikkeling? En hoe kunnen wij ze  
zo goed mogelijk begeleiden? 

Onze streefbeelden zijn:  

IKC ontwikkeling 

Op ons IKC is rust en samenhang voor kinderen. 

Op ons IKC werken we vanuit de psychologische basisbehoeften. 

De leeromgeving is innovatief en ondersteunend aan de te  
ontwikkelen vaardigheden van de kinderen. 

Op ons IKC ontwikkelen kinderen zich breed. 


