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Beste ouders/ verzorgers, 

We zijn weer in de gezelligste tijd van het 
jaar beland. De school is door de AC weer 
mooi versierd en de kinderen kijken uit naar 
4 december. In de groepen volgen wij het 
Sinterklaasjournaal met bijbehorende 
activiteiten.  

  
 

Oudergesprekken 

Op het moment dat u zich zorgen maakt 
om uw kind kunt u direct een afspraak 
maken met de leerkracht. U hoeft niet te 
wachten tot de oudergesprekken. 

 

Even voorstellen 

Meester Ben is tot de kerstvakantie op 
maandag, dinsdag en vrijdag in groep 3. 

Mijn naam is Ben Sintenie, woon in 
Schagerbrug, getrouwd met Liesbeth en 
samen hebben we drie (grote) kinderen. Ik 
heb altijd gewerkt in de grafische industrie 
tot ik zes jaar geleden besloot om het roer 
rigoureus om te gooien. Als voetbaltrainer 
en jeugdleider had ik altijd al veel plezier in 



 

 

 
CITO of IEP 
Wij gaan dit de aankomende maand 

evalueren met het team, de MR en het 

bestuur.  Begin januari hakken wij de knoop 

door. 

 

Voor in de agenda: 

17 december:  ‘s avonds kerstviering 

18 december: 12:00 uit 

 

 

het werken met kinderen en mede 
daardoor besloot ik de Pabo te gaan doen. 
Inmiddels sta ik bijna vier jaar voor de klas 
en elke dag met veel plezier. In mijn 
vrijetijd doe ik aan sport, tuinieren, muziek 
luisteren en lezen. Ook vind ik het heerlijk 
om door de natuur te wandelen. Als 
leerkracht vind ik het belangrijk dat de 
kinderen zich prettig voelen en dat ze 
graag naar school gaan. Ik heb dan ook 
veel zin om de komende weken te werken 
in groep 3 van de Meerkoet. 

 

Gezocht ouders 
rekenpanel 
 
Wij zijn druk bezig met de verdere 
ontwikkeling ons rekenonderwijs. De 
leerlingenraad heeft ook met ons 
meegedacht. Zij gaven aan dat ‘muiswerk’ 
niet goed aansluit bij de leerstof. De 
leerlingen vinden een duidelijke instructie, 
oefeningen, bewegend leren en spelletjes 
om sommen in te oefenen de beste manier 
om te leren. Wij zien als team ook de 
meerwaarde niet in van ‘muiswerk’ en 
hebben het abonnement stopgezet. 
Wij zijn ook op zoek naar ouders die met 
ons mee willen denken over het 
rekenonderwijs op De Meerkoet. 
De eerste avond is op donderdag 7 januari 
om 20:00. 
U kunt zich aanmelden via de mail: 
debby.kampen@bsdemeerkoet.nl 

Inrichting hal 
 
Afgelopen donderdag hebben wij de 
eerste tekeningen van een nieuwe 
inrichting van de hal bekeken. 
Wij waren zeer enthousiast! De 
tekeningen worden nog naar onze 
wensen aangepast en daarna kijken we 
of de offerte financieel haalbaar is. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

  


