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Start nieuwe jaar. 

Inmiddels zit de 3e schoolweek van het jaar 2020 er alweer op. Met frisse moed is 
iedereen weer begonnen. Op dit moment worden de cito toetsen afgenomen. Een 
mooi meet moment om eens te kijken hoe de kinderen in hun ontwikkeling zijn 

gegroeid. U bent inmiddels uitgenodigd voor een gesprek om (samen met uw kind in 
de bovenbouw) de ontwikkeling van uw kind te bespreken.  

Stichting Fleur Bloemen. 

Vorige week hebben we een mooi bord ontvangen uit de handen van Caroline 
Saathof, voorziter van stichting Fleur Bloemen. Fleur Bloemen was een middelbare 
scholiere die erg veel gepest werd gedurende haar jonge jeugd. Uiteindelijk heeft zij 

een einde aan haar leven gemaakt. Zij heeft destijds een gedicht geschreven over 
haar gevoelens en hier ook een prijs mee gewonnen. Dit gedicht staat op het bord. 
Door middel van sponsoring ontvangen heel veel scholen een bord en zo ook de 

Dissel. 

Wij zullen een mooi plekje zoeken voor dit bord bij ons op school, een stukje 
bewustwording voor ons en onze leerlingen. Want pesten is niet oke! 



 

 

Nationale Voorleesdagen 

De nationale voorleesdagen zijn weer gestart. Dit jaar staat het boek Moppereend 

centraal. Meester Jaap zal dit boek aankomende maandag voorlezen aan de peuters 
en kleuters. 

In alle groepen wordt er deze dagen groepsdoorbrekend voorgelezen. De kinderen 

konden opgeven uit welk boek ze graag wilden worden voorgelezen door een meester 
of juf. 

Wist u dat: 

• Groep 7 en 8 28 februari gaan schaatsen in Deventer? Dit is aangeboden door 
de jubilerende ijsvereniging van Ruinerwold? 

• We laatt een lekkere snack bij de lunch hebben gekregen van snackbar 

Centraal? Zij 40 jaar bestonden? 
• Juf Brigitte 29 januari Sarah ziet? 
• Juf Margreet weer terug is van zwangerschapsverlof? 

• Groep 4 helemaal gewend is in de unit? 
• Groep 2 een hele gezellige nieuwe klas heeft gekregen met heel veel nieuwe 

spulletjes? 

• Meester JW ook weer elke dag even op school is? Op donderdag de hele dag. 
• De kinderen van groep 7 heel druk zijn met het thema Azie? 
• We woensdag 22 januari gestart zijn met de ‘Nationale Voorleesdagen? 

• Kinderen het erg leuk vinden om voorgelezen te worden? Dat dit ook heel 
belangrijk is voor hun taalontwikkeling? 

 



 

Peilingen  

Begin maart zullen we de twee jaarlijkse peilingen weer houden onder ouders, 

leerlingen en leerkrachten. In deze peilingen willen we graag uw mening over diverse 
onderwerpen op school. U krijgt dit jaar een uitnodiging via de mail. De antwoorden 
zullen geheel anoniem zijn. De uitslagen zullen uiteindelijk geanalyseerd worden en 

vervolgens terug gekoppeld worden per nieuwsbrief. We gaan voor een hoge respons 
en hopen dan ook op uw medewerking! Binnenkort krijgt u meer info per mail.  

 

 
 
Namens het team, 

 J. Scheper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


