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Algemeen 
 
Vooraf 
De vakantie zit erop. De lokalen stroomden 
weer vol. We zijn blij dat we de leerlingen weer 
op school konden ontvangen. De start van een 
nieuw schooljaar is altijd weer even wennen en 
spannend: een nieuwe juf of meester en voor 
de leerkracht een nieuwe groep leerlingen. 
Gelukkig went dat meestal heel snel!  
 
Afgelopen maandagmiddag zijn we als team 
het jaar begonnen. Voorafgaand aan de 
teamvergadering hebben we met elkaar 
nagedacht over 1 Timotheüs 1 vers 2: ‘Genade, 
barmhartigheid, vrede zij u van God, onze 
Vader, en Jezus Christus, onze Heere.’ Mooi om 
het jaar, in afhankelijk van God, zo met elkaar 
te mogen beginnen.  
 
We heten onze nieuwe leerlingen en hun 
ouders van harte welkom op onze school. De 
start op een nieuwe school is spannend. We 
zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat 
jullie je snel thuis voelen op onze mooie school.  
 
Een mooie én een bijzondere school. We zijn 
een school met de Bijbel! We willen ons in het 
onderwijs en omgang met de leerlingen laten 
leiden door het Woord van God. Naast het 
opdoen van kennis en vaardigheden wordt er 
aandacht besteed aan (geestelijke) vorming. 
Identiteit én kwaliteit. Bij dit alles weten we 

ons als medewerkers van de school afhankelijk 
van de leiding van Gods Geest. We wensen 
iedereen een gezegend en succesvol nieuw 
schooljaar toe.  
 
COVID-19 
In de laatste vakantieweek informeerden wij u 
over de maatregelen die wij hebben genomen 
vanwege het coronavirus. We hebben een 
aantal aanvullende afspraken gemaakt: 
1. Vooralsnog plannen we geen 

kraambezoeken. Daarentegen zullen we 
wel de reguliere huisbezoeken weer 
oppakken. Over de huisbezoeken leest u 
verderop in deze nieuwsbrief meer. 

2. De leerlingen mogen hun eigen groep 
trakteren. De voorkeur gaat dan uit naar 
een verpakte traktatie.  

 
Vanaf volgende week mogen de kleuters op 
één vaste dag worden binnengebracht: de 
leerlingen van groep 1 ’s morgens en de 
leerlingen van groep 2 ’s middags. We 
herinneren u nog even aan het rooster: 

a. Groep 1/2A: Donderdag 
b. Groep 1/2B: Dinsdag 
c. Groep 1/2C: Maandag 

 
We krijgen regelmatig vragen over de precieze 
‘thuisblijfregels’ voor leerlingen. De afspraken 
uit het protocol staan op onze website:  
https://www.smdbwekerom.nl/2020/06/22/w
anneer-thuisblijven-covid-19/  
 



 

 

pagina 2 
 

Neemt u bij vragen en/of opmerkingen gerust 
contact met ons op!  
 
Overblijven 
We zijn op zoek naar een overblijfouder die een 
keer per maand op donderdag zou willen 
overblijven. We zouden er erg mee geholpen 
zijn.  
 
Wilt u eraan denken om een overblijfbonnetje 
mee te geven met uw kind als het overblijft? 
Overblijfbonnen kunnen in principe iedere dag 
gekocht worden. Kom daarvoor gerust even de 
school binnen. Voor de hele werkwijze van het 
overblijven kunt u hier terecht. 
 

Leerlingen 
 
Welkom 
Afgelopen maandag startten verschillende 
leerlingen voor het eerst op onze school. We 
heten Jinthe van den Berg, Luke Blokker, Senn 
Dirksen, Jinthe Gort, Eva van Heerikhuize, Stijn 
Heiwegen, Isa van Hunen, Gerlinde van 
Luttikhuizen, Emily van Middendorp, Guido 
Kampert, Senna Pol, Joy Vreeken en Nico van 
Wijk van harte welkom in groep 1. In groep 3 
startte Finn van den Brink. Ook een heel goede 
start gewenst!  
 
Geboren 
Vlak voor en in de zomervakantie kregen we 
verschillende geboortekaartjes. Op 12 juli is 
Joas van den Top geboren. Joas is het broertje 
van Thirza uit groep 1/2A. Vorig cursusjaar viel 
juf Roseboom regelmatig in voor groep 8. Op 
21 juli kregen deze juf en haar man een 
zoontje: Marco. Een dag later is Floris Kampert 
geboren. Floris is het broertje van Jasper (groep 
3) en Guido (groep 1/2C). Het vierde 
geboortekaartje kwam van fam. Van Dam. 30 
juli is er een jongen geboren: Maurits. Maurits 
is het broertje van Lisanne (groep 3) en Nienke 
(groep 1/2C). We feliciteren deze gezinnen van 
harte en wensen hen Gods zegen toe bij de 
opvoeding van hun kinderen.  
 

Praktische informatie 
 
Luizencontrole 
We hebben besloten om de luizencontroles op 
school vooralsnog niet door te laten gaan. We 
hebben u daarom verzocht om thuis goed te 
controleren. Wilt u aan ons doorgeven als er 
neten of luizen gevonden worden? In dat geval 
informeren wij de ouders van de betreffende 
groep, zodat er extra gecontroleerd kan 
worden. Op die manier hopen we verspreiding 
te voorkomen. Alvast heel hartelijk dank! 
 
Schoolgids 
Ieder schooljaar komt er een nieuwe versie van 
de schoolgids uit. De gids is als download 
beschikbaar. Nieuwe ouders ontvangen bij een 
aanmeldingsgesprek een gedrukte versie. U 
kunt de nieuwe schoolgids downloaden vanaf 
onze website: www.smdbwekerom.nl/schoolgids  
 
Reisgids Vreedzame School 
In 2019 zijn we begonnen met de lessen van de 
methode Vreedzame School. Ook dit jaar gaan 
we hier weer mee aan de slag. Zeker de eerste 
weken staan in het teken van groepsvorming 
en zullen er veel lessen gegeven en activiteiten 
gedaan worden. We hebben vorig jaar aan elk 
gezin een ‘Reisgids’ uitgedeeld met daarin 
praatkaarten. Binnenkort krijgen ook de 
nieuwe ouders deze reisgids mee naar huis. 
Mocht uw kind al langer op school zitten, maar 
hebt u nog geen reisgids ontvangen, loop dan 
gerust even binnen bij mw. Ineke Morren. U 
kunt deze informatie ook terugvinden op onze 
website: 
https://www.smdbwekerom.nl/devreedzameschool/ 
 
Groepslijsten  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de 
leerlingenlijst van de groep van uw kind. In 
enkele gevallen staat er geen telefoonnummer 
vermeld, omdat er dan geen algemeen 
telefoonnummer in ons systeem staat.  
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Parro 
Sinds vorig cursusjaar maken we voor de 
communicatie met u gebruik van de app Parro. 
Veel informatie versturen we per e-mail. 
Daarnaast gebruiken we dus de app Parro. 
Parro is gekoppeld aan ons administratie-
programma ParnasSys. Via deze app kunnen 
we u snel informeren. Daarnaast kunt u zich via 
deze app aanmelden voor activiteiten die we 
organiseren. Op die manier kunnen we het 
aantal geprinte brieven nog verder terug-
brengen. Een goede dekking is dan wel van 
belang.  Om dit alles mogelijk te maken zouden 
we het fijn vinden als u deze week de tijd zou 
willen nemen om de app te installeren op uw 
smartphone of tablet. Als u geen smartphone 
of tablet heeft, of de app liever niet wilt 
installeren, is het ook mogelijk om de berichten 
via uw internetbrowser te bekijken. Dat heeft 
echter als nadeel dat u regelmatig moet 
inloggen om te kijken of er berichten zijn. 
Daarnaast ontvangt u aan het einde van de dag 
een e-mail met de berichten die die dag zijn 
verspreid. U ontvangt de berichten dus wel, 
maar mogelijk met enige vertraging. Via de app 
op uw smartphone of tablet krijgt u direct een 
melding zodra wij een bericht versturen. 
 
Vorig cursusjaar hadden we een heel goede 
dekking. Nagenoeg alle ouders installeerden en 
activeerden de app. We hopen dat we dit jaar 
alle ouders op deze manier kunnen bereiken. U 
kunt de app downloaden uit de App Store of 
Google Play Store. Als u nog geen account had, 
heeft u in de laatste vakantieweek een e-mail 
ontvangen waarmee u een account kunt 
aanmaken. Geen e-mail ontvangen of heeft u 
deze niet meer? Neem dan even contact met 
ons op.  
 
Als u de app vorig cursusjaar al gebruikte, kan 
het zijn dat u actie moet ondernemen om de 
app weer te laten werken. Opnieuw 
aanmelden kan helpen. Mocht het u niet 
lukken, neemt u dan ook even contact met ons 
op. Voor veel vragen en bijbehorende 
oplossingen kunt u ook op deze 
supportwebsite van Parro terecht.   

Leerlingenzorg 
 
Centrum Jeugd en Gezin 
Op school werken we nauw samen met onze 
schoolmaatschappelijk werkster en onze 
jeugdverpleegkundige. U kunt via de intern 
begeleiders een gesprek met hen aanvragen of 
rechtstreeks contact met hen opnemen als u 
vragen heeft. Hiernaast treft u de 
contactgegevens aan.  
 
Schoolmaatschappelijk werkster 
Christa van Veldhuizen 
T. 06 33321039 
E. cvveldhuizen@opella.nl 
 
Jeugdverpleegkundige 
Anja van der Garde 
T. 088 3556191 of 06 31997104 
E. anja.van.der.garde@vggm.nl 
 
Inloopspreekuur 
We kregen het volgende berichtje van Rondom 
Podotherapeuten: Heeft u vragen over de 
voetstand, motoriek of het looppatroon van 
uw kind? Kom langs! Voor een vrijblijvend 
klacht-, loop- en schoenadvies kunt u iedere 
tweede woensdag van de maand van 15.00 tot 
16.00 uur terecht bij de podotherapeut en 
kinderfysiotherapeut. De praktijk is gevestigd 
in Huisartsenpraktijk Hollemans. Op bij-
gevoegde flyer leest u er meer over.  
 

Binnenkort 
 
10-minutengesprekken 
We zijn gewend om in de periode tot aan de 
herfstvakantie een eerste ronde van 10-
minutengesprekken te plannen. We noemen 
dat ook wel de kennismakingsgesprekken. 
Vervolgens volgde er een ronde in december 
en maart.  Vaak waren deze gesprekken 
gekoppeld aan de rapporten. Tenslotte 
organiseerden we aan het einde van het 
schooljaar zorggesprekken met ouders van 
leerlingen die het afgelopen jaar extra zorg 
ontvingen.  
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Met ingang van dit cursusjaar passen we deze 
werkwijze aan. In plaats van drie rapporten 
krijgen de leerlingen van de groepen 2 tot en 
met 8 twee rapporten per jaar. Deze rapporten 
vallen gelijk met de leerlingvolgsysteem-
toetsen van januari en juni. Het eerste rapport 
krijgt u daarom begin februari en het tweede 
rapport in de een na laatste schoolweek.  
 
We vinden het uiteraard te laat om u pas in 
januari te spreken. Daarom organiseren we in 
november tienminutengesprekken. We 
hebben dan geen rapport, maar hebben dan 
uiteraard wel resultaten van leerlingen die we 
kunnen bespreken. Daarnaast is natuurlijk ook 
de sociaal-emotionele ontwikkeling het 
welbevinden onderwerp van gesprek.  
 
Omdat we november voor een eerste 
kennismaking aan de late kant vinden 
organiseren we rond de start van het jaar 
kennismakingsgesprekken. Vanwege de 
huidige coronamaatregelen en de thema-
avond (vorig jaar moesten we deze 
doorschuiven) kiezen we voor een digitaal 
gesprek. De leerkracht neemt in de periode tot 
aan de herfstvakantie telefonisch contact met 
u op. Een mooi moment om even kennis te 
maken en eerste ervaringen uit te wisselen. 
Net als vorig cursusjaar willen we u vragen om 
het kennismakingsformulier in te vullen en in te 
sturen, zodat de leerkracht dit kan gebruiken 
bij de voorbereiding van het gesprek. Dit 
formulier krijgt uw zoon of dochter vandaag 
mee naar huis.  
 
Bij de evaluatie van de coronamaatregelen 
gaven sommige ouders aan het prettig te 
vinden om een belafspraak te maken, zodat u 
weet wanneer de leerkracht belt. Als u dat wilt, 
kunt u dat aan de leerkracht van uw kind 
doorgeven. U kunt daarvoor een berichtje 
sturen naar de leerkracht van uw kind. Als u 
geen voorkeur doorgeeft neemt de leerkracht 
zonder afspraak contact met u op.  
 

Mocht u het, gelet op de ontwikkeling van uw 
zoon of dochter, op prijs stellen om de 
leerkracht op school te spreken, neemt u dan 
even contact met de betreffende collega op. In 
dat geval maken we een afspraak op school. Als 
de leerkracht in de periode tot aan de 
herfstvakantie een afspraak maakt voor een 
huisbezoek, dan kan dat gesprek het 
telefoongesprek vervangen.  
 
Techniek 
Volgende week woensdagochtend, 9 
september, is er weer een wetenschap en 
techniekpresentatie voor de leerlingen van 
groep 3 tot en met 8.   De leerlingen krijgen die 
dag ook een folder mee naar huis waarin u 
meer kunt lezen over een naschoolse cursus. 
Bij voldoende aanmeldingen start de 4-weekse 
cursus op D.V. donderdag 17 september. Nu al 
inschrijven? Dat kan via inschrijven.mad-
science.nl  
 
Thema-avond  
Donderdagavond 17 september organiseren 
we een thema-avond Positieve groepsvorming. 
Mw. Alice Methorst, voormalig ouder van onze 
school en oud-Wekerommer, hoopt te komen 
spreken.  We hopen dat u erbij bent! Een 
mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Aanmelden kan door het aanmeldstrookje in te 
leveren op school, een mailtje te sturen naar 
gbrussaard@smdbwekerom.nl of aanwezig-
heid aan te geven in de app Parro. Wees 
welkom!  
 
Prentotheek en een spelotheek  
Op onze school hebben we een prentotheek en 
een spelotheek. Normaal gesproken hebben 
we op vrijdagmorgen de gelegenheid om 
prentenboeken en spelletjes/puzzels te lenen. 
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we 
dat niet op de vertrouwde manier opstarten. 
De spelotheek blijft voorlopig gesloten. Voor 
de prentotheek hebben we een alternatieve 
werkwijze bedacht. Binnenkort krijgt uw kind 
een tas van school mee naar huis met daarin 
een aantal prentenboeken. Deze boeken kunt 
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u thuis met uw kind bekijken en lezen. Iedere 
vrijdag mag deze tas weer mee naar school. Wij 
nemen de gelezen boeken weer in en u krijgt 
nieuwe boeken mee naar huis. Het ruilen 
wordt door ouders verzorgd. De tasjes worden 
dus kant en klaar met uw zoon of dochter 
meegegeven. Op deze manier kan de uitleen 
uit de prentotheek coronoproof doorgaan.  
 

Personeel 
 
Juf Kloppenburg 
Juf Kloppenburg en haar vriend Marco laten 
weten dat ze op D.V. 15 oktober hopen te 
trouwen. In het voorjaar van 2021 (21 april) 
organiseren ze een receptie. Te zijner tijd zullen 
we daar met de leerlingen van groep 0 
aandacht aan besteden. We feliciteren de juf 
en Marco van harte met hun voorgenomen 
huwelijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
9  september  Techniekshow 
 
13 september  Verjaardag 
   juf Top (Voorschool) 
 
14  september  Verjaardag 
   Juf Van den Bergh 
 
17 september Thema-avond  
  Positieve groepsvorming 
  (19.30 uur) 
 
18 september  Verjaardag juf Oskam 
 
18 september  Nieuwsbrief 2 
 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 
 

 


