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Beste ouders,  
Zojuist hebt u de eerste versie van de vernieuwde Boegspriet geopend. Na een nieuw logo, een nieuwe website en 
facebookpagina kon de nieuwsbrief natuurlijk niet achterblijven. Verder blijft de Boegspriet u op vertrouwde wijze op de 
hoogte houden van alle schoolse activiteiten en belangrijke zaken. We hebben er zin in om er met elkaar weer een mooi en 
leerzaam schooljaar van te maken! In deze Boegspriet veel belangrijke berichten dus neem hem goed door.  
 

 
Kalender 
Maandag 4 september 
Maandag 11 – vrijdag 15 september 
Dinsdag  12 september 
Maandag 18 – vrijdag 29 september 
Dinsdag 26 – donderdag 28 september 
Maandag  2 – woensdag 4 oktober 

 
 
8.30 uur start eerste schooldag 
Startweek Kanjertraining 
19.00 uur informatieavond groepen 1/2  en 3 
Startgesprekken groepen 4-8 
Schoolkamp groep 7 
Schoolkamp groep 8 

 
Startweek Kanjertraining 
Zoals u weet zijn wij een Kanjerschool. Om de Kanjertraining stevig neer te zetten starten wij de tweede schoolweek met 
de Startweek Kanjertraining. Tijdens deze week is er in iedere groep elke dag extra aandacht voor Kanjerlessen en 
Kanjeractiviteiten.  
We starten die week in alle groepen met groepsvormende activiteiten en vertrouwensoefeningen. Hoewel veel kinderen in 
een klas elkaar vaak al kennen vinden wij het belangrijk om aan het begin van het jaar de groepsvorming te bevorderen. 
Voor samengestelde groepen en voor nieuwe leerlingen zijn deze activiteiten extra fijn. De leerkracht leert de kinderen 
meteen goed kennen en zij hem of haar ook.  
Onderdelen van de startweek zijn: 
- kennismakingsspellen 
- de smileyposter  
- de betekenis van de vier gekleurde petten  
- samen klassenafspraken maken 
- vragen stellen aan de leerkracht 
De onderdelen uit de Startweek zullen verder in het jaar terugkomen in de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen. Ook 
tijdens de pauzes en in de gangen zal er aangesloten worden op de Kanjerafspraken en het spreken van de Kanjertaal. 
Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping worden aangebracht in de verschillende onderdelen.  
Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij de groepsleerkracht of bij onze Kanjercoördinator juf Marieke.  
 

 
Ouderkring en startgesprekken 
Zoals u van ons gewend bent houden de groepen 1 t/m 3 in de tweede schoolweek een ouderkring. Op deze avond krijgt u 
alle belangrijke informatie over het komende schooljaar van de leerkrachten. Wij verwachten u allen op dinsdag 12 
september om 19.00 uur in de klas van uw kind.  
De groepen 4 t/m 8 gaan vanaf dit jaar op een andere manier met u kennismaken, namelijk middels startgesprekken. U 
leest hier meer over in de brief die u deze week per mail heeft ontvangen.  
 

 
Afscheid meester Wout  
Voor de zomervakantie hebben we met de kinderen en met het team afscheid genomen van meester Wout. Meester Wout 
is jarenlang directeur geweest op een andere AMOS school en was de afgelopen 5 jaar bij ons adjunct-directeur. Zijn vrouw 



en hij gaan nu genieten van hun welverdiende pensioen. Wij zullen hem zeker gaan missen. Gelukkig blijft juf Justa aan als 
directeur. In de afgelopen jaren hebben juf Mariska en juf Simone zich steeds meer bezig gehouden met 
managementtaken en samen zullen zij meester Wout opvolgen. Niet als adjunct maar als leidinggevenden van de onder- 
en bovenbouw. Juf Mariska is op dinsdag en donderdag in de directiekamer en juf Simone op dinsdag en vrijdag.  
 

 
Juf Justa is getrouwd! 
We kunnen het niet onopgemerkt laten: in de vakantie is onze directeur juf Justa getrouwd  
met haar Nick op het strand van Miami. Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats op  
donderdag 17 augustus in bijzijn van hun dochter Fenne.  
 

 
Luizencontrole 
Na elke vakantie is het fijn als de kinderen in alle klassen even gecontroleerd worden op luizen. Op die manier kunnen we 
ouders op tijd inlichten als er wel luizen gevonden worden en allemaal opgelucht ademhalen als dit niet het geval is. Voor 
elke klas zoeken we daarom 4 ouders die dit willen doen. De ouders kunnen in overleg met elkaar afspreken op welke dag 
van de week dit zal plaatsvinden. Het kan meteen in de ochtend gebeuren en het is vaak maar een paar minuten werk. 
Hoewel het vaak geen favoriet klusje is, is het wel hard nodig op een school en zijn in ieder geval alle leerkrachten u heel 
erg dankbaar. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.  
 

 
Nieuwe taalmethode 
Methodes moeten regelmatig vervangen worden. Onze taalmethode was aan vernieuwing toe. Een werkgroep heeft zich 
vorig jaar over allerlei methodes gebogen om uit te vinden welke methode het beste bij onze school zou passen. Er is 
uiteindelijk gekozen voor de nieuwste versie van Taal Actief. Deze methode besteedt veel aandacht aan Woordenschat en 
Taal verkennen. Ook wordt er regelmatig aandacht besteed aan spreken, luisteren en stellen (teksten schrijven). Het is een 
prachtige methode waar we vanaf groep 4 mee aan de slag gaan. De leerkrachten zijn er deze week enthousiast mee 
gestart en uw kind kan u er misschien inmiddels ook al wel iets over vertellen. Op dit moment zijn we de methode nog aan 
het implementeren. Dat betekent dat we planmatig, doelmatig en langdurig bekijken hoe we de methode het beste 
kunnen inzetten. Alles met het doel tot mooie resultaten te komen! 
 

 
Vakanties en studiedagen 

Herfstvakantie  
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie 
Paasvakantie 
Meivakantie 
Pinksteren 
Junivakantie 
Zomervakantie 
Studiedagen 
 

23 oktober t/m 29 oktober 2017 
25 december 2017 t/m 7 januari 2018 
19 februari t/m 4 maart 2018 
30 maart t/m/ 2 april 2018 
27 april t/m 13 mei 2018 (inclusief Koningsdag en Hemelvaart) 
21 mei 2018 
25 juni t/m 1 juli 2018 
20 juli t/m 2 september 2018 
vrijdag 6 oktober 2017 en dinsdag 3 april 2018 

 



 

 


