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Ouderinformatie films 
U bent van ons gewend dat we de 
ouderinformatieavond nog in september 
plannen. 
We lieten eerder al weten dat we vanwege 
Corona de infoavond niet op school kunnen 
laten plaatsvinden en dat we daarom een 
alternatief zochten. Inmiddels zijn de 
meeste filmpjes klaar en geüpload naar 
Youtube. 
Als de techniek mee wil werken, ziet u deze 
week nog op Parro 3 links verschijnen naar: 
een algemene film, een film van de klas 
waar uw kind in zit én een filmpje van de 
leerlingenraad. 
Mocht u ondanks de informatie in de films 
toch nog vragen hebben voor de juf van uw 
kind? Mail of bel dan gerust. 

  
 
Vragen en opmerkingen voor het team 
Omdat we nog niet van Corona af zijn, blijft 
de richtlijn van zo min mogelijk 
volwassenen in de school, gehandhaafd. 
Daarom vinden wij het fijn om te merken 
dat u als ouder/verzorger heel handig bent 
geworden in het maken van contact met 
ons, om toch uw vragen te kunnen stellen of 
uw opmerkingen te delen. Dat gebeurt 
telefonisch, aan het hek, per mail. Heel fijn. 

 
 
 
Verlof 
Juf Sandra gaat bijna met 
zwangerschapsverlof. Aanstaande vrijdag 9 
oktober is haar laatste dag. Volgend jaar in 
het voorjaar komt zij dan weer terug. 
Wij wensen juf Sandra een heel fijn verlof 
toe. 

  
 
Leerlingenraad gekozen 
In het eerste Penseelstreekje vertelden we 
van de leerlingenraadverkiezingen die 
gehouden werden op school. 
In dit tweede Penseelstreekje mag ik u 
voorstellen aan de nieuwe leerlingenraad: 
Uit groep 5: Lisa en Ahmad 
Uit groep 6: Mariam en Karam 
Uit groep 7: Lars en Maya 
Uit groep 8: Yousra en Roos 
De betrokken juf: Juf Nienke 

 
Deze kanjers hebben zich al voorgesteld in 
de klassen, zodat alle leerlingen van de  
school weten welke leerlingen ze kunnen 
aanspreken met nieuwe ideeën voor 
veranderingen en verbeteringen in de 
school. 
De eerste vergadering met de leerlingenraad 
heeft al plaatsgevonden. Met een voorzitter, 
een notulist en werkgroepjes hebben we al 
heel wat gedaan.  
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Maya schreef namens de leerlingenraad: 
Beste ouders / verzorgers, 
Wij de kinderen van de leerlingenraad hebben 
besloten voor een pannakooi te sparen, we 
bespreken dit nog wel met juf Karin, de directeur. 
We weten nog niet precies wat we gaan doen om 
genoeg geld te krijgen. Maar we hebben al wat 
ideeën dus het komt helemaal goed. Grote kans 
dat we jullie hulp daarbij nodig hebben maar dat 
horen jullie dan wel. 
Groetjes de leerlingenraad  
U gaat dus zeker nog meer horen van de 
leerlingenraad! 
 

 
 

 
 
 

Scholenmarkt Overbetuwe 
Helaas gaat de scholenmarkt dit jaar niet 
door. Zodra wij iets horen van de VO 
scholen over hoe zij in de huidige 
omstandigheden informatie gaan 
verstrekken, delen wij dat met u via Parro. 
 
Kinderpostzegelactie 
De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben in de week 
van de Kinderpostzegels goed hun best gedaan! 
Wat het totaalbedrag is dat ze hebben opgehaald 
wordt pas later bekend gemaakt door de 
organisatie van de Kinderpostzegels.  
Wat we wél al zeker weten is dat Francisca uit 
groep 8 dit jaar de topverkoopster is! 

 
 
 

 
 
Vreedzame school 
In het nieuwe blok van de Vreedzame School 
leren de kinderen wat het verschil is tussen een 
ruzie en  
een conflict. Ze leren alle begrippen die daarbij 
horen. En ze leren hoe ze kleinere conflicten zelf 
op kunnen lossen volgens het stappenplan: 
1: STOP! Ben je rustig Nog niet? Eerst afkoelen. 
Tel tot tien. 
2: Zet je “gele pet” op. Zeg wat jij wil. Luister 
naar wat de ander wil. 
3: Probeer een win-win oplossing te vinden. 
4: Geef elkaar een hand en voer de oplossing uit. 
 
Bij grotere conflicten helpt de juf natuurlijk. Zij 
volgt daarbij hetzelfde stappenplan. 
De meeste kinderen weten al wat het betekent om 
“de gele pet op te zetten”. Vraagt u er maar eens 
naar, ze kunnen het vast leuk vertellen. 
 

 
 
Kinderzwerfboeken 
Hopelijk heeft u van uw kind al iets gehoord over 
de kinderzwerfboeken. Zo niet, dan heeft u ook op 
Parro hier al wat over kunnen lezen. 
Leren lezen en vooral blijven lezen is voor 
kinderen (en volwassenen) heel belangrijk. Niet 
alleen kun je veel leren uit boeken, het zorgt er 
ook voor dat je vaardiger wordt met lezen, teksten 
beter begrijpt en even kan ontspannen. Wij willen 
dit stimuleren en zijn daarom als eerste in onze 
regio gestart met kinderzwerfboeken.  
Deze boeken zijn voorzien van de “neem me 
mee” sticker en mogen meegenomen worden en 
het hele land door zwerven.  
Heeft uw kind op school zo’n boek meegenomen? 
Dan mag het gelezen worden en daarna aan een 
ander worden gegeven. Dit kan door het boek 
ergens te laten zwerven, zoals in de supermarkt 
(wel even vragen of het mag!), in een ander  
kinderboekenstation te zetten of aan een familielid 
of vriendje te geven.  



 
 
 
 
 
 
Natuurlijk mag het boek ook terug gezet worden 
in ons eigen kinderboekenstation. Op 
www.kinderzwerfboek.nl kunt u hier nog veel 
meer over lezen.  
 
Wilt u zelf een kinderzwerfboekenstation 
bouwen? Dat kan met behulp van de 
bouwtekening (zie bijlage).  
Heeft u mooie boeken, die de kinderen leuk 
vinden om te lezen, maar die thuis maar stof staan 
te happen of in de kast? Misschien kunt u ze laten 
zwerven door ze te voorzien van de sticker, of 
mee te geven naar school, dan laten wij ze voor u 
zwerven.  
We hopen op veel mooie verhalen over 
zwervende boeken en vooral lezende kinderen! 
 
Dag van de leerkracht 
Afgelopen maandag 5 oktober was het de dag van 
de leerkracht. 
Wat zijn wij juffen en meester verwend door de 
OR. Een pakketje vitaminen! We zijn er 
hartstikke blij mee. Dank jullie wel! 
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