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Voor in uw agenda: 
23 t/m 27 sept.  afstemmingsgesprekken 
25 sept.  start Kinderpostzegelsactie  
1 okt.   studiedag: alle kinderen zijn vrij 
4 okt.   info-ochtend locatie Majellapark van 10.00 – 11.00 uur 
2 t/m 13 okt.  de Kinderboekenweek  
14 t/m 18 okt.  week van de buitenlessen 
18 okt.   open podium 
21 t/m 25 okt.   de herfstvakantie 
 

 
   
 
 
 
 

Een fantastisch schooljaar! 
We zijn het nieuwe schooljaar goed van start gegaan. 
In tegenstelling tot zorgelijke berichten in de media 
vanuit andere scholen, konden wij starten met een 
volledig en enthousiast team. We waren ook blij om 
alle kinderen en ouders terug te zien op 2 september! 
Komend schooljaar staan veel leuke activiteiten op 
het programma. We hebben o.a. een cultureel 
partnerschap met Het Filiaal. Zij verzorgen samen 
met de leerkrachten de lessen gericht op beeldende 
vorming, muziek en drama. De muzieklessen van  
123-Zing krijgen ook een vervolg. Er is een start 
gemaakt met de nieuwe methode voor Engels en één 
van onze leerteams is druk met de ontwikkeling van 
het rapportfolio. Daarnaast kunnen jullie op de 
nieuwe kalender lezen dat we ook weer buitenlessen, 
Open Podia en Kanjerlessen op het programma 
hebben staan. We zijn erg blij met de grote 
betrokkenheid van de ouders en verzorgers en kijken 
uit naar de feesten en activiteiten die we samen gaan 
organiseren. Kortom, het wordt een fantastisch 
schooljaar waarin de kinderen weer met veel plezier 
gaan leren en onderzoeken! 

 
Anita Verweij 
Schoolleider 
 
 
 

Ontdek en ervaar je kracht! 
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De nieuwsbrief één keer in de maand 
Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwsberichten via Social Schools 
met jullie gedeeld. Gevolg hiervan was dat we met regelmaat 
onvoldoende nieuws te melden hadden in de nieuwsbrief. Daarom 
hebben we het besluit genomen om de nieuwsbrief één keer per maand 
te gaan maken. Deze ontvangen jullie voortaan op de maandag.  
 

Social Schools 
Hebben jullie de app van Social Schools al? De nieuwe groepen zijn 
weer aangemaakt in het ouderportaal! Met deze app zie je wat de 
kinderen beleven op school door middel van foto’s en korte berichten. 
Daarnaast zetten de leerkrachten ook belangrijke mededelingen op 
Social Schools. Heb je de app nog niet, zet deze dan snel op je 
telefoon! Lukt dat niet? Vraag dan hulp aan de leerkracht van je kind. 
 
Kinderpostzegels 
Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan ruim 160.000 
basisschoolkinderen in Nederland op pad tijdens de 
Kinderpostzegelactie. Onze kinderen uit de hoogste groepen doen ook 
mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken: voor kinderen door kinderen!  
 
Voor wie gaan de leerlingen op pad? 
Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500 kinderen die in 
Nederland in een daklozen- of vrouwenopvang wonen. De begeleiding in 
de opvang is vooral gericht op volwassenen. Voor kinderen is er meestal 
weinig aandacht. Ze hebben er geen eigen kamer en geen privacy, er is 
nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun vriendjes niet meenemen, 
hebben hun huisdieren achter moeten laten en mogen ook niet 
zorgeloos buiten spelen. Geen ideale omstandigheden waarin een 
getraumatiseerd kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.   
Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis 
voelen en dat er goede begeleiding voor ze is.  
 
Leuke producten 
Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels worden gekocht - dit jaar 
met kinderboekenhelden zoals Dik Trom, Kruimeltje en Pietje Bell 
erop. De rest van het assortiment bestaat uit een theepakket, een 
hippe shopper, feestdagenkaarten, wenskaarten met bloemzaden, 
krokusbollen en een pleisterblikje van Pluk van de Petteflet. 
Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst gekozen worden voor een 
eenmalige donatie voor een kind in de daklozenopvang.  
 
Jullie kopen toch ook bij onze leerlingen!? 
We wensen onze leerlingen heel veel succes!  
 
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl.  
 
 

http://www.kinderpostzegels.nl/
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Fietsen in de rekken 
Willen jullie ervoor zorgen dat de fietsen in of bij het fietsenrek staan? 
We willen ook niet dat de fietsen dubbel geparkeerd worden.  
Op de locatie Majellapark mogen fietsen ook niet tegen het hek of voor 
het leerhuis geplaatst worden. Er is voldoende plek aan de voorkant 
van de school.  
 
Even voorstellen! 
Mijn naam is Liza de Winkel, logopediste bij logopediepraktijk Huijts. 
Vanaf dit schooljaar zal ik op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig 
zijn op de Catharijnepoort, locatie Majellapark. Op deze dagen kunnen 
jullie mij vinden op de begane grond in de kamer aan de voorzijde van 
het gebouw. Ik ben gespecialiseerd in het signaleren en behandelen van 
afwijkende mondgewoonten. Daarnaast behandel ik veel kinderen met 
spraak- en/of taalstoornissen en heb ik mij tijdens mijn studie verdiept 
in de Nederlandse Gebarentaal. 
 
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking en hoop dat jullie mij weten 
te vinden bij eventuele (logopedische) vragen! 
 
Kind & Motoriek 
Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Dit schooljaar zal er namens 
Kind en Motoriek maandelijks een stukje over de motoriek in de 
nieuwsbrief verschijnen. Dit kan inhoudelijke informatie zijn, maar ook 
motorische oefeningen- en tips voor thuis.  Ook dit schooljaar is er een 
kinderoefentherapeut van Kind en Motoriek op school aanwezig. Zij 
behandelt kinderen met motorische problemen in zowel de grove- als 
fijne motoriek. Op de “Catharijnepoort” is Renske Willemse de 
kinderoefentherapeut.  Voor al jullie vragen kun je bij haar terecht 
(aanwezig op vrijdag) of mailen naar renske.w@kindenmotoriek.nl    
  
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante 
speltips ontvangen? Like ons dan op 
www.facebook.com/kindenmotoriek  
 
Trakteren 
Zoals in onze schoolgids beschreven staat, mogen kinderen op hun 
verjaardag de kinderen van hun klas trakteren. Wij vragen ouders om 
voor een gezonde traktatie te kiezen als hun kind jarig is. 
Als u toch voor iets van snoep kiest om uit te delen, wijzen we u erop 
dat één klein snoepje voldoende is. Indien er teveel snoep wordt 
meegebracht, geven we dat weer mee naar huis. Kinderen willen ook 
graag de leerkrachten trakteren. Ook hier geldt dat een kleinigheid 
genoeg is. Houdt u er ook rekening mee dat een deel van de kinderen 
geen (varkens)vlees eet. 
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