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Beste ouders/verzorgers, 
 
Zo langzamerhand gaan we alweer richting de herfst. Maar wat hebben we een fijne nazomer! 
We kunnen heerlijk buitenspelen en ook buiten leren. Ik zie regelmatig groepen buiten bezig 
met rekenen, spelling of beweegoefeningen. Ik hoorde leerlingen al zeggen… Zo is rekenen echt 
leuk!!...Dat hoor ik natuurlijk heel graag .  
 
De studiedagen die we vorig jaar en afgelopen vrijdagmiddag hebben gehad zorgen ervoor dat 
we steeds bewuster zijn met het inzetten van bewegingen in onze lessen. Het is leuk, maar zeker 
ook heel zinvol voor onze kinderen. En als dat in de frisse buitenlucht kan, is het natuurlijk 
helemaal fijn! 
 
Op het plein gaan we onze bloembakken vullen met bollen. Hopelijk hebben we dan in het 
voorjaar een prachtig gekleurd plein.  
 
 
 
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
1 okt groep 1-4 bezoek aan 

Anningahof 
6 okt OV vergadering 
6 t/m 17 okt Kinderboekenweek 
15 okt leerlingen vrij (studiedag 

team) 
18 t/m 22 okt Herfstvakantie 
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Leerlingenraad 
Vorige week dinsdag was het Prinsjesdag. 
Traditiegetrouw houden we op deze dag onze 
verkiezing voor de leerlingenraad. Vanaf groep 5 
konden leerlingen zich verkiesbaar stellen als kandidaat 
voor de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert 

ongeveer 1 x per 6 weken met juf Ellen. Ze praten mee over schoolse zaken en kunnen met 
voorstellen de school een beetje beter en fijner maken. Zo heeft de leerlingenraad vorig jaar het 
initiatief genomen om het plein aan te kleden met bloembakken, is er meer buitenspeelgoed 
aangeschaft en zijn er vaste klussen in school geregeld die leerlingen uitvoeren (denk aan oud papier 
opruimen, afvalprikken in de speeltuin en op het plein, planten water geven, etc).  
Ook heeft de leerlingenraad een vlog opgenomen waarin ze onze school presenteren, deze is te zien 
op onze website.  
Hopelijk gaat onze nieuwe leerlingenraad ook vol enthousiasme aan de slag met leuke initiatieven 
voor dit schooljaar!  
Dit jaar bestaat onze leerlingenraad uit: 

- Silvan (gr 5) 
- Juul (gr 6) 
- Fabian en Jade (gr 7) 
- Thijs en Aimee (gr 8) 

In het volgende Vliegernieuws stellen ze zich verder voor. 

 
Neuromotorische ontwikkeling van het brein 
Misschien hebben jullie het al eens voorbij zien komen of komen 
kinderen met verhalen thuis dat ze soms ‘meskeren’ of 
beweegoefeningen doen op school. We zijn ons steeds meer 
bewust van het feit dat leerlingen baat hebben bij bewegen en 
welke invloed dit kan hebben op het leren.  
Om te kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en bewegen moet je 
neuromotorisch rijp zijn. In eenvoudige taal…je hersens moeten 
zich zover ontwikkeld hebben, dat je klaar bent om te leren en 
soepel en gecontroleerd te bewegen.. 
Deze rijping gaat bij iedereen op een eigen tempo. En doordat we 
leven in een maatschappij waar kinderen 
steeds meer zitten (achter een scherm) 
komen leerlingen minder ver ontwikkeld 
de school in. Voor ons dus een uitdaging 
om hiermee om te gaan en het aanbod 
zo te maken dat het passend is voor de 
leerlingen met als doel hetzelfde niveau 
te bereiken. We zijn in ieder geval heel 
enthousiast en gaan actief met de 
kinderen aan de slag! 
 

Luizenpluizen 
Na elke vakantie zijn enkele ouders al 
jaren bereid de luizencontrole uit te 
voeren. We zoeken echter nog een paar 
extra handen om dit te doen. Met een 
beetje hulp van u, houden we verspreiding van de luizen onder controle. Kunt u een paar uurtjes 
vrijmaken om onze luizencontrole in stand te houden? Laat het weten aan de groepsleerkrachten! U 
kunt zelf plannen wanneer u de controle uitvoert.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 

- Brief m.b.t oprichten Havo in Elburg (ter informatie) 


