
 

 

Beste ouders, 

 

De kennismakingsgesprekken zijn bijna achter de rug. Er zijn goede 

gesprekken gevoerd. Fijn dat we, ondanks de maatregelen, elkaar toch 

als leerkracht en ouder gesproken hebben via Teams. Belangrijk om een 

goede start te maken. Achter de schermen wordt er ook al hard 

gewerkt aan de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: En toen.... 

Alles wat met geschiedenis te maken heeft. De Kinderboekenweek 

begint landelijk op woensdag 30 september en eindigt op zondag 11 

oktober.  

 

 

Nieuws uit de groepen: groepen 3 

We willen u graag een kijkje geven in de groepen 3.  

Lijn 3 is de leesmethode die gebruikt wordt in de groepen 3.  

Het thema van de afgelopen weken was: de nieuwe groep (hoe 

toepasselijk!) en vanaf deze week is het thema: de boom.  

In de letterflat kunnen we zien welke klanken er al geleerd zijn:   

Aa,i, e, r, d k, n ,s, b. Dat gaat snel in die paar weken! Hieronder een 

kleine impressie uit beide groepen:  
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Beslisboom 

U heeft in de Flits van 27 augustus kunnen lezen over de beslisboom (0 

t/m 6 jaar en 7 t/m 12 jaar) Hierin staat duidelijk uitgelegd wanneer uw 

kind wel of niet naar school mag i.v.m. de corona maatregelen. Deze 

beslisboom heeft onlangs een update gehad. Vandaar dat de aangepaste 

beslisbomen als bijlagen weer zijn toegevoegd.   

 

Kanjertraining 

ICBS De Vredeburg is een Kanjerschool. Vanwege alle maatregelen 

zullen er dit schooljaar vooralsnog geen informatieavonden of 

ouderkanjerlessen plaats kunnen vinden.  

Het zou kunnen zijn dat u thuis toch vragen heeft over de 

kanjertraining. Dit kunt u voorlopig doen via de mail: 

r.rijlaarsdam@devredeburg.nl  

Omdat wij u wel graag op de hoogte willen houden van wat er in de 

klassen gebeurt, zal er regelmatig een klein stukje in de Flits komen te 

staan.  Na sommige lessen in de klas zullen de leerkrachten de info-doe-

bladen met uw kind mee naar huis geven. Hier kunt u dan zien waar uw 

kind mee bezig is in de klas. Ook staan hier dan kleine opdrachtjes in om 

samen thuis te doen met uw kind.  

Bij deze FLITS vindt u nog de bijlage: Kanjertaal voor ouders.  

 

Renske Rijlaarsdam 

Leerkracht groep 3 

Kanjercoördinator groep 1 t/m 8 

 

 
Nieuws vanuit Team Sportservice 

 

  

Noord-Holland Actief het Sportplatform van Haarlemmermeer 
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Team Sportservice presenteert met trots het nieuwe en enige 

sportplatform van Haarlemmermeer: Noord-Holland Actief. Deze site is 

in de plaats gekomen van de inschrijfsite van JouwSportPas. 

'Noord-Holland Actief' beweegt je naar al het sportieve aanbod in 

Haarlemmermeer. Er is aanbod voor iedereen tussen 0 en 100 jaar. Ben 

je op zoek naar een leuke activiteit die bij jou past? 

Dan ben je hier aan het juiste adres!  

  

Aanbod 

Op dit moment wordt het platform steeds meer gevuld met leuke 

sportactiviteiten. Dagelijks komen er nieuwe aanbieders bij met hun 

activiteiten. Schrijf je in voor een proefles basketbal, honkbal, bowlen, 

korfbal, krav maga, zwemmen of skiën.  Of, doe tijdens de Nationale 

Sportweek, mee met hockey, synchroonzwemmen, ritmische gymnastiek 

of wedstrijdzwemmen. En dit is nog maar een kleine greep uit alle 

mogelijkheden. 

Hoe werkt Noord-Holland Actief?  

Bezoekers kunnen op www.noordhollandactief.nl  zien welke activiteiten 

er worden aangeboden in Haarlemmermeer. Via de doelgroepenfilters 

kun je gericht zoeken naar een activiteit die bij jou past. Zie je er een 

leuke activiteit tussen staan? Schrijf je dan snel in! Inschrijven en 

eventueel betalen gaat heel eenvoudig via jouw eigen account. Nog geen 

account?   

Kom je er niet uit en heb je vragen. Stuur een mailtje naar 

JSP@teamsportservice.nl of bel 023-2055500. Wij helpen je graag 

verder. 

 

Schoolfotograaf 

In de vorige Flits hebben wij u gemeld dat de schoolfotograaf 

vooralsnog niet op school mag komen volgens de richtlijnen van Meer 

Primair. Dit geldt in ieder geval tot en met de kerstvakantie. Achter de 

schermen zijn we samen met de EC druk bezig om een vervangende 

datum te vinden in het tweede gedeelte van het schooljaar, mits de 

https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=116
http://www.noordhollandactief.nl/
https://www.noordhollandactief.nl/registreren
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richtlijnen dit toelaten. Alternatieven worden ook onderzocht als de 

corona periode verlengd zal worden.  

 

Gevonden voorwerpen 

Op school zijn de bakken met gevonden voorwerpen op beide locaties al 

behoorlijk gevuld. De bovenbouw heeft al een rondje gedaan langs alle 

spullen om te kijken of ze iets herkenden wat van hen was. Aangezien 

ouders de school niet in mogen willen we u toch de gelegenheid geven om 

naar deze spullen te kijken. Op maandag 14 september en donderdag 17 

september liggen vóór schooltijd en na schooltijd de gevonden 

voorwerpen klaar op tafels op het schoolplein. Als er daarna nog spullen 

over zijn, dan worden deze in kledingbakken gedaan voor het goede doel.  

   

Van wie o wie is deze sleutel? Gevonden op de onderbouwlocatie.  

U mag mailen naar administratie@devredeburg.nl 
 

 

De Vlindertuin 

Op de onderbouwlocatie hebben wij al een lange tijd een Vlindertuin 

(achter de school). Een mooie plek om een buitenles te geven of samen 

te zingen met de groep bijvoorbeeld. Een groepje enthousiaste ouders 

onderhouden deze Vlindertuin. Bedankt daarvoor! Er staat een 

schoolbord, een podium, houten bankjes etc. Er zijn onlangs op beide 

locaties perenbomen geplant. Ze zijn door een ouder geregeld, namelijk 

Shelly Kapteijn (moeder van Finn 4A), via een actie van de gemeente. 

Het zijn Conference peren en over een paar jaar zouden er genoeg peren 

moeten zijn om ieder kind op school er 1 te laten plukken. Dank  

hiervoor! Hieronder ziet u de kleine boompjes staan op de bovenbouw:  
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We wensen u en uw gezin alvast een fijn weekend! 

Blijf gezond!  

 
 

 


