
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 5. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: Veiligheid voor alles” 
 
 
2. Start schoolfruit 

Woensdag 7 september a.s. krijgen onze leerlingen weer drie per week gratis 

schoolfruit/groente. 

De uitdeeldagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 

De schoolfruitperiode loopt tot en met 10 februari 2023. 

 

Deze week ontvangen de leerlingen het volgende fruit: 

- Woensdag : ananas 

- Donderdag : appel 

- Vrijdag : peer 

 

Wij zijn momenteel nog op zoek naar (een) ouder(s) die (zo nodig) op woensdag, 

donderdag en vrijdag willen helpen bij het snijden van het fruit. Dat is natuurlijk niet 

elke dag nodig (een appel hoef je natuurlijk niet te snijden!), maar soms zou het fijn 

zijn als de leerkrachten niet ’s morgens zelf het fruit moeten snijden. (denk bijv. aan 

meloen o.i.d.) 

Ouders/verzorgers die in staat zijn te helpen, kunnen zich melden via het volgende 

emailadres: directie@dehofvijver.unicoz.nl 

 

3. De Ouderraad zoekt uitbreiding. 

De Ouderraad (OR) van de school is dinsdag 30 augustus jl. weer voor de eerste 

keer in dit schooljaar bijeengeweest. 
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Met elkaar zijn de werkzaamheden besproken die dit schooljaar plaats moeten 

vinden. Ook zijn de taken verdeeld. 

Momenteel maken 7 ouders/verzorgers deel uit van de OR. 

Dat is eigenlijk één persoon te weinig. 

Dit wetend, is duidelijk dat de OR nog één nieuw lid zoekt. 

Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via het volgende 

emailadres: directie@dehofvijver.unicoz.nl 

Eventuele informatie over de OR kunt u verkrijgen bij de leden van de OR of 

ondergetekende. 

 

4. Juf Anneke 

 

Juf Anneke, leerkracht van groep Floddertje, heeft kortgeleden haar hand 

gebroken. 

De breuk was dusdanig dat een operatie moest volgen. 

E.e.a. betekent dat Anneke in ieder geval deze week niet op school aanwezig zal 

zijn. 

 

5. NSCCT 

 

In de leerjaren 6 en 8 zal op 10 oktober a.s. een cognitieve capaciteitentest 
worden afgenomen. De ouders/verzorgers van genoemde groepen hebben 
hierover afgelopen week informatie ontvangen. 
 
Waarom een onderzoek naar de cognitieve capaciteiten?  
 
Gedurende elk schooljaar vinden meerdere toets-momenten plaats. De 
resultaten van de toetsen geven de leraar informatie over de mate waarin een 
leerling de aangeboden leerstof beheerst op het gebied van technisch lezen, 
begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen.  
Soms blijkt dat een leerling herhaling van de leerstof nodig heeft, omdat hij of zij 
meer tijd nodig heeft om zich de aangeboden leerstof eigen te maken. Ook kan 
het gebeuren dat een leerling juist minder tijd nodig heeft in vergelijking met zijn 
of haar leeftijdgenoten om de leerstof te verwerken en uitbreiding met andere 
leerstof wenselijk is. Ook komt het voor dat een leerling minder goede resultaten 
behaalt dan hij of zij zou kunnen en daarmee onder zijn of haar niveau presteert. 
De leraar kan met deze informatie het onderwijs nog beter op uw kind 
afstemmen.  
Om het leerstofaanbod en de begeleiding van kinderen goed af te kunnen 
stemmen op hun leermogelijkheden, is een inschatting nodig van wat er van 
kinderen verwacht kan worden als het gaat om hun cognitieve capaciteiten. Dit is 
een inschatting die de leerkracht kan maken op basis van hetgeen de leerling in 
de klas laat zien, maar daarnaast kan een ‘second opinion’ zinvol zijn in de vorm 
van een capaciteitentest.  
De test die gebruikt wordt, kan gezien worden als zo’n ‘second opinion’. De 
NSCCT is geschikt om in de schoolpraktijk te gebruiken en geeft een snelle, 
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algemene weergave van de algemene cognitieve capaciteiten van uw kind.  
 
Hoe verloopt de procedure?  
De afname van de test vindt plaatsop maandag 10 oktober a.s.  
Deze week zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 6 en 8 om 
toestemming gevraagd voor deelname van hun kind aan het onderzoek.  
De test wordt op school afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog van 
“1801” (voorheen “Onderwijsadvies”) 
De afname vindt groepsgewijs plaats en zal ongeveer anderhalf uur in beslag 
nemen. De test bestaat uit een aantal korte opdrachten die een beroep doen op 
het redeneren in woorden, redeneren met getallen en redeneren met 
voorstellingen. De test meet géén schoolvorderingen en extra oefenen is dan ook 
niet nodig.  

 
Na een paar weken ontvangen de ouders/verzorgers en zo mogelijk de school de 
uitslag van het onderzoek. 
Ouders/verzorgers de uitslag van het onderzoek als eerste willen zien, ondertekenen 

het toestemmingsformulier en geven daarop aan dat zij de uitslag als eerste willen 

zien. Zij vermelden ook een emailadres; 1081 stuurt de uitslag naar dit emailadres. 

De school krijgt de uitslag dan niet te zien. 

De ouders/verzorgers die aangaven de uitslag als eerste te willen zien, kunnen 

vervolgens zelf bepalen of zij de uitslag met de school delen. 

Voor de goede orde meld ik u nog dat de NSCCT-test in leerjaar 4 zal plaatsvinden 

op donderdag 13 april 2023. 

 

6. Week tegen pesten 
 
Van 26 t/m 30 september a.s. is het “de week tegen pesten”. 
In onze groepen zal hier aandacht aan besteed worden. 
De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. 
Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin 
lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid en een 
positieve norm zet.  

 

Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en 
plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Juist aan het begin van het 
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schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het 
bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal 
je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan 
gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling 
of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden? 

Het maken van grapjes begint vaak klein. Het gaat dan om opmerkingen die we niet 
meteen pesten noemen, maar wel een onveilig of vervelend gevoel geven. Dit wordt 
micro-agressie genoemd. “Op het moment zelf lijken microagressies misschien klein 
of onbeduidend, maar ze stapelen zich op en kunnen mensen het gevoel geven dat 
ze er niet bij horen. Het is alsof iemand je keer op keer hard en op dezelfde plek in je 
arm prikt. Eén prik doet misschien niet zo’n pijn. Maar na verloop van tijd raakt die 
plek gekneusd, en doet elke prik meer pijn dan de vorige.”1 Op deze manier kunnen 
grappen uitdraaien op pesten. 

In al onze voorbereidende gesprekken op dit thema merkten we hoe ingewikkeld en 
complex grapjes eigenlijk zijn. Want naast dat het subjectief is raakt het allerlei 
maatschappelijke kwesties, zoals pesten, vrijheid van meningsuiting, discriminatie en 
polarisatie. Het artikel ‘Wat er schuilgaat achter “zomaar een grapje” ‘2 beschrijft heel 
mooi hoe humor maatschappelijke gevoeligheden in de samenleving bloot kan 
leggen en hoe je in een diverse samenleving al snel in de verkeerde hoek zit 
wanneer je grap over minderheden gaat. 

“Het is dus heel belangrijk om kinderen en jongeren te leren wat de positieve, maar 
ook negatieve impact van grappen kan zijn. Het gaat over hoe gaan we met elkaar 
om en wat vinden we wel en niet acceptabel.” 
 

Grapje! Moet toch kunnen?! brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, 
grenzen, weerbaarheid, maar ook over verschillende meningen en opvattingen: Is 
iets grappig of grensoverschrijdend? En wie bepaalt dat eigenlijk? Een simpel 
antwoord is er niet altijd, maar kinderen in een veilige setting laten oefenen geeft ze 
belangrijke vaardigheden mee voor hun toekomst. 

Wat vraagt dit van de leerkracht? 
 
School is een belangrijke oefenplaats voor kinderen. Het is de plek waar ze 
leeftijdsgenoten ontmoeten en kennismaken met verschillen in waarden, normen en 
omgangsvormen. Als leraar zorg je voor een veilig oefenklimaat waar fouten 
gemaakt mogen worden Onder andere door duidelijk te zijn over welk gedrag wel en 
niet geaccepteerd wordt. Je leert de leerlingen dat er grenzen zijn aan grappen en 
aan vrijheid van meningsuiting. Dat brengt per definitie spanning met zich mee. Want 
wat voor de één grappig is, is dat voor een ander niet. Oftewel wat voor de één veilig 
is, is voor de ander onveilig. 

In een sociaal veilige school kunnen deze gesprekken gevoerd worden en krijgen 
leerlingen bagage mee voor later. Met de eigen houding en handelen van de 
leerkracht geeft deze de leerlingen voorbeeld en is deze een rolmodel. Bijv. door 
zich niet te laten verleiden om mee te lachen met flauwe grappen. De leerkracht 
vraagt zelf daarom regelmatig af wat het effect is van zijn/haar houding en handelen 
op de leerlingen 

 



7. De schoolfotograaf 

Maandag 12 september jl. heeft de schoolfotograaf een bezoek aan onze school 
gebracht en alle leerlingen op de foto gezet. 
De foto’s worden de komende dagen afgedrukt en zullen een week op school 
worden afgeleverd, waarna we ze aan de kinderen meegeven. 

Afgelopen maandag was er een aantal leerlingen niet op school. 
Wanneer ouders/verzorgers dat willen, kunnen deze kinderen alsnog op de foto 
gezet worden. 
Dit zal gebeuren op school op maandag 14 november om 14.00 uur. 
T.z.t. zal ik u deze datum nog even in herinnering brengen: u kunt dan bepalen of u 
van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. 

8.  De agenda voor de komende periode 

 

21 september Leerlingenraad 

24 september Burendag 

26 t/m 30 sept. Week tegen pesten 

29 september Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

3 oktober Start project + boekenweek 

4 oktober 20.00 uur: MR-vergadering 

5 oktober Dag van de leraar 

10 oktober NSCCT-test leerjaar 6 en 8. Nadere informatie volgt 

11 oktober Openmorgen van 8.45 tot 10.00 uur 

18 oktober 18.00 – 19.15 uur: Openavond project/boekenweek 

21 oktober 12.00 uur: Start herfstvakantie; deze duurt t/m zondag 
30 oktober 

2 november Luiscontrole 

7 – 11 november Week van de Mediawijsheid 

8 november Nationaal Onderwijsontbijt 

14 november Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

16 november 8.45 – 10.00 uur: “Kom in de klas” 

17 november 20.00 uur MR-vergadering 

24 november Schoen-zetten 

25 november Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 8 

28 nov. – 2 dec. Leerjaar 1 – 7:(niet verplichte tienminuten-gesprekken; leerjaar 
8 wél verplicht! 

5 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

 

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

Met vriendelijke groet,        

 

Hans van Elburg 

 



 

Van “De Hof van Seghwaert ontving ik de volgende uitnodiging: (zie volgende 

pagina) 

 

  

24 september Buurtfestival Seghwaert 
 
Seghwaert is een heerlijke wijk om in te wonen. 
Waarom? Omdat er heel veel fijne mensen wonen.  
 
Op Burendag vieren we dat met elkaar. 
Buren maken de Buurt. Doe ook mee! 
 
Op zaterdag 24 september organiseren De Hof van Seghwaert en 
Buurtvereniging Seghwaert op Dreef samen met Gro-Up, Jessica Dansen 
en InZet een gezellig buurtfestival voor alle bewoners van Seghwaert. 
 
Kom samen met je buren en ontmoet nog veel meer leuke buurtgenoten. 
Tussen 11 en 15 uur zijn er rond het park aan de Gaardedreef vele activiteiten 
voor jong en oud. Er zijn hapjes, muziek en er wordt gedanst. 
Voor kinderen zijn er spelletjes, knutselactiviteiten, een springkussen en een lekker 
ijsje. 
Voor volwassenen vele workshops en een mini High Tea. We vertellen je alles 
over de activiteiten in de buurt en natuurlijk staat er ook een kopje koffie, 
thee of limonade voor je klaar. Alle activiteiten zijn gratis. 
 
Kom ook en neem je buren mee! 
 
Het complete programma kan je vinden op de sites van de organisatoren: 
 
www.hofvanseghwaert.nl, 
www.seghwaertopdreef.nl en 
www.stijldanseninzoetermeer.nl 
 
Locatie: Bij Gaardedreef 189, in de boomgaard en in het parkje. 
 
Datum: Zaterdag 24 september tussen 11 en 15 uur. 

-.-.-.-.-. 
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