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BIJLAGE 
 
37-01 Kinderpopkoor Kikoba organiseert open les 25 juni 2021 
37-02 Summer Camp Breda – Engels voor bengels 
 
VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 

 

De laatste weken van het schooljaar komen in zicht. De bestellingen worden gedaan, de 

puzzel voor de groepsbezetting voor komend schooljaar is bijna gelegd en de jaarplanning is 

bijna rond. Daarnaast is het EK voetbal nu echt begonnen. De goede prestatie doet de 

temperatuur in Nederland letterlijk stijgen.  

 

In de vorige WeilustWekker hebben we u geïnformeerd over onze kernwaarden. Vandaag is 

de kernwaarde Kwaliteit aan de beurt.  

 

Kwaliteit – We doen het goed 

 

Onze school staat voor kwaliteit. Het aanleren van kennis en vaardigheden staat hierin 

voorop. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs in een inspirerende en uitdagende 

leeromgeving. 

 

Onze basis is orde: Wij stellen hoge doelen aan lezen, rekenen en taal. 

Wij spreken hoge verwachtingen uit om te komen tot een optimale groei en ontwikkeling.  

Wij hebben een samenhangend en passend aanbod voor het opdoen van kennis en om de 

kennis praktisch te kunnen toepassen. 

Wij maken bij het effectief aanleren van kennis gebruik van een actuele didactische aanpak 

en bewezen inzichten. 

Wij streven naar een optimale uitstroom en aansluiting naar het VO op het  gebied van 

kennis, attitude en vaardigheden. 

 

Kwaliteit is een heel ruim begrip. Een belangrijk onderdeel hiervan is om te zorgen dat onze 

leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is veel aandacht voor de basisvakken lezen, 

rekenen en taal. We vinden het hierbij belangrijk om hoge verwachtingen te hebben. Wat 

kun je al wel en waar kunnen we je bij helpen. Lezen, taal en rekenen zijn onze basis die we 

vooral in de middagen praktisch toe willen passen zoals bij Topondernemers. Daarnaast zijn 



onze jongste leerlingen vaak bezig met spelend en bewegend leren. Vanuit spel leggen we 

een goede basis voor een optimale ontwikkeling. Met bewegend leren zijn onze leerlingen 

actief bezig.  

 

Onder kwaliteit verstaan we ook goede en eigentijdse methodes. Komend schooljaar gaan 

we voor de groepen 4 t/m 8 starten met de nieuwe technische leesmethode Atlantis. Elke 

leerling leert en ontwikkelt zich anders. Vanuit een basisaanbod bieden we hulp en 

ondersteuning als er iets even niet lukt en zorgen we voor meer uitdaging als de 

ontwikkeling wat vlotter verloopt. 

 

Om onze leerlingen optimaal te kunnen laten ontwikkelen is een stimulerende en 

uitdagende leeromgeving nodig. In het nieuwe schooljaar krijgen we ook nieuw meubilair. 

Op die manier hopen we ook hier een kwaliteitsimpuls aan de school te geven wat allemaal 

ten goede komt aan de ontwikkeling van uw kind (-eren). 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marc Embregts 

directeur 

 

BOEKEN WEER INLEVEREN BIJ DE SCHOOLBIBLIOTHEEK 

 

Na lange tijd is de schoolbibliotheek weer open. De leerlingen mogen weer boeken 

meenemen om thuis te lezen. 

Uit onze gegevens blijkt dat er nog behoorlijk wat boeken van de schoolbibliotheek al lange 

tijd bij kinderen thuis op de plank liggen. Dat heeft natuurlijk te maken met de destijds 

onverwachte en langdurige lockdown, maar we willen de boeken wel graag weer terug. 

De boeken van de schoolbibliotheek zijn herkenbaar aan het oranje 

stickertje op de voorkant, zie hier links.  

Kijkt u even of u nog schoolboeken thuis heeft? Heeft u schoolboeken 

gevonden? Dan kunt u ze ook buiten de openingstijden van de 

schoolbibliotheek inleveren in een houten kist die op de gang bij de 

hoofdingang van de school staat.  

 

                   


