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Beste ouders, 
 

Het afgelopen schooljaar hebben wij als activiteitencommissie niet alle activiteiten 

kunnen organiseren vanwege de lockdown of de coronamaatregelen. Met dank aan 

leerkrachten, AC leden en hulpouders zijn sommige activiteiten in een andere vorm 

dan voorheen wel doorgegaan. 

 

De activiteitencommissie voor het komend schooljaar bestaat uit de volgende 

leden: 

Astrid Noteboom (penningmeester)        

Freek Meijering                                    

Kevin Kraan                                                 

Marieke van Geemen                              

Remko van Mourik                                    

Suzanne Omtzigt                                          

Gabriella Vogelaar-Nagy                          

Ria de Jong (leerkracht) 

Hidde Kalsbeek (leerkracht) 

Nieuwe leden: 

Amanda Surace 

Lisette Koops 

Judith Gerritsen 

Tessa Alma 

Margriet Mulder – Vos (voorzitter) 

Vertrekkende leden: 

Femke Gerbranda 

Sandrijn Hameetman 

 

Bedankt voor jullie inzet!!! 

 

Mocht u bezwaar hebben tegen de nieuwe leden dan kunt u dit binnen 4 weken 

kenbaar maken per e-mail: ac.albertschweitzer@gmail.com 

mailto:c.vandermeulen@aves.nl


 

Wij hopen dat we komend schooljaar weer leuke activiteiten mogen organiseren voor 

uw kind(eren) 

Met vriendelijke groet, 

De Activiteitencommissie                 

 

PS. Noteert u alvast in uw agenda de jaarvergadering van AC, deze is op 22 

november 2021. Meer informatie hierover volgt.  

 

Dia toetsen 

Zoals u afgelopen week heeft kunnen lezen zijn we deze week begonnen met het 

afnemen van Dia toetsen i.p.v. Cito toetsen. 

We nemen enkele weken de tijd om deze toetsen bij alle leerlingen van de groepen 4 

t/m 8 af te kunnen nemen. Daarna gaan we met een adviseur van Dia de 

opbrengsten vertalen naar wat dit voor ons onderwijs betekent.  

De Dia toetsen laten zien waar uw kind nu staat en waaraan gewerkt moet worden 

om te groeien. Het gaat dan over de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend 

lezen. 

Na de herfstvakantie zullen we de opbrengsten van Dia met de leerlingen bespreken. 

Tijdens het volgende portfoliogesprek zal de leerkracht de resultaten van uw kind met 

u bespreken.  

Team 

 

Gratis lezen voor kinderen met een leesbeperking 
Lezen is leuk en belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. Maar als je 
bijvoorbeeld slecht ziet of dyslectisch bent, is lezen vooral moeilijk. Voor die kinderen 
heeft de bibliotheek Superboek. 
Superboek is speciaal voor kinderen en jongeren met een leesbeperking en het 
lidmaatschap is gratis. 
Superboek heeft gesproken boeken, boeken met jumboletters en boeken in karaoke-
vorm. En naast boeken kun je ook tijdschriften lenen. 
De site zelf kun je ook goed lezen: er is een voorleesfunctie, of je kunt bijvoorbeeld 
de kleur of de grootte van de letters aanpassen. 
Gesproken boeken beluister je via de site of de app. Andere boeken krijg je thuis, 
gewoon met de postbode. 
Een mooi initiatief van de bibliotheek die we van harte aanbevelen. 
Team  
 
Coronamaatregelen 
Vanaf 25 september is het niet langer nodig dat wij de 1,5 mtr afstand tot elkaar 
bewaren. Dat is een mooie stap in de goede richting.  
Voor het brengen van de kinderen, en dan met name de jongsten in school, willen wij 
graag het brengen 's morgens laten zoals het nu gaat. Dat betekent dat de 
leerkrachten de kinderen buiten opvangen en de kinderen zelfstandig naar binnen 
gaan.  
Tijdens de coronaperiode hebben wij van verschillende ouders gehoord dat afscheid 
nemen bij het hek door hen als positief is ervaren 
Wij ervaren ook dat kinderen heel goed zelfstandig naar binnen kunnen en alvast 
aan hun taak kunnen beginnen. Tevens zien wij dat minder kinderen moeite hebben 

https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek


met het afscheid nemen. Betekent dit nu dat u als ouder helemaal niet meer mee 
naar binnen mag, natuurlijk niet! Wilt u toch even binnenkijken of de leerkracht 
spreken dan bent u natuurlijk van harte welkom.  
Namens het team, C. van der Meulen. 
 
Op tijd komen 
Wat fijn dat dat zoveel kinderen op tijd naar school komen. Aangezien wij echt om 
8.30 uur met de lessen willen beginnen is dat fijn.  
C. van der Meulen. 
 
Fietsen 
Op de stoep, voor de school aan de Europalaan, fietsen kinderen en ouders. Dit is 
een voetpad. Vriendelijk verzoek om daar dan niet te fietsen.  
 
 
 
  
 
 
 


