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VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

Afgelopen maandag 1 maart was het nationale complimenten dag. Een compliment 

ontvangen is heel erg fijn en een compliment geven is een kleine moeite. Ik neem graag de 

vrijheid om in dit bericht een aantal welgemeende complimenten uit te delen. 

Inmiddels hebben we allemaal onze weg gevonden binnen alle maatregelen en afspraken. 

Dit doet een groot beroep op onze flexibiliteit. Tegenwoordig moeten we al goed nadenken 

of een kind wel of niet naar school kan vanwege een snotneus. We zijn heel blij dat dit goed 

opgevolgd wordt. Complimenten voor iedereen. 

Vorige week donderdag hebben we helaas te maken gehad met een positieve covid-19 

besmetting van een medewerker en hebben we de gehele groep naar huis moeten sturen. 

Doordat alle maatregelen strikt opgevolgd werden, bleef het beperkt tot één groep. In goed 

overleg met de GGD hebben we stap voor stap alles nagelopen en hebben de leerlingen 

maar twee lesdagen thuis moeten werken. Ook hier is een compliment op zijn plaats, in de 

eerste plaats voor alle leerlingen, ben je net op school mag en moet je weer thuiswerken. 

Daarnaast ook een compliment voor alle ouders van de betreffende groep, wederom wordt 

u flexibiliteit op de proef gesteld. Natuurlijk is er ook een groot compliment voor de 

leerkrachten die alles geregeld hadden en zo snel weer online konden. 

De komende weken zijn we druk bezig met de LOVS toetsen, daarna gaan de portfolio’s weer 

mee en eind maart zijn de oudergesprekken.  

Nog even een reminder, op dinsdag 16 maart hebben we een studiedag, alle leerlingen zijn 

dan vrij.  

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

 

 

 

 

 



PLUSKLAS EN VERRIJKINGSWERK 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

Als team vinden wij het belangrijk om elke leerling goed onderwijs op het juiste niveau aan 

te bieden, zo ook aan (meer-) en hoogbegaafde leerlingen. Sinds begin dit schooljaar is een 

start gemaakt met het herinrichten van de plusklas en het aanbieden van verrijkingswerk in 

de klas. Als onderdeel daarvan hebben de groepen 6 en 7 in de afgelopen maanden een 

pilot gedraaid met Levelwerk. Levelwerk biedt een doorlopende leerlijn in verrijkingswerk 

voor (meer- en) hoogbegaafde leerlingen. Onlangs hebben wij als school een grote 

stap vooruitgezet en Levelwerk aangeschaft voor de groepen 3 t/m 8. Tevens is voor de 

groepen 1-2 het bijbehorende Levelspel aangeschaft. De implementatie van 

Levelwerk gebeurt stapsgewijs en zal in de klas onder begeleiding van de 

groepsleerkracht met ondersteuning van de HB-specialist plaatsvinden. Er starten zo’n twee 

tot vier leerlingen per klas met het vakgebied Rekenen. Levelwerk is bedoeld voor leerlingen 

die de huidige lesstof van rekenen kunnen compacten en dagelijks veel moeilijkere 

stof aangeboden dienen te krijgen om tot leren te kunnen komen. Ouder(s)/verzorger(s) van 

de leerlingen die hiervoor geselecteerd zijn hebben inmiddels bericht van de 

groepsleerkracht ontvangen. De implementatie van Levelspel voor de groepen 1 en 2 wordt 

momenteel ook opgestart. Leerlingen die hiervoor geselecteerd zijn, zijn leerlingen die in de 

gehele ontwikkeling een grote voorsprong laten zien. Ouder(s)/verzorger(s) van deze 

leerlingen ontvangen ook apart bericht van de groepsleerkracht.       

We streven ernaar om na de meivakantie ook met de implementatie van het vakgebied Taal 

te kunnen beginnen. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zullen te zijner tijd 

geselecteerd worden. Meer informatie hierover volgt later. We gaan samen voor goed 

onderwijs op het juiste niveau!  

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u uiteraard contact opnemen met de 

groepsleerkracht of ondergetekenden.    

 Met vriendelijke groet,  

Kitty Clarijs en Kim Andriessen (HB-specialist)   

 

 

 

 

 

 

 

 



UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

REPTIELENHUIS DE AARDE 

Breda zonder reptielenhuis de Aarde? Daar wil de 10-jarige 

Jochem niets van weten. De reptielenfan heeft een 

abonnement op de Aarde en is er het liefste iedere week te 

vinden. Daarom is ook hij een actie gestart om geld in te 

zamelen voor De Aarde. Hij gaat langs de deuren om 

sleutelhangers, oorbellen en andere spulletjes met kikkers erop 

te verkopen en zamelde zo al ruim 500 euro in. 

 

 

 

 


