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September 2018 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
We hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad. 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
De volgende leerlingen zijn dit schooljaar 
gestart: 
Groep 1 : Oan Meijer, Marije Hazendonk. 
Merle Riemersma, Stan Oostendorp en Anna 
Oostendorp. 
Groep 2: Anneloes van Breukelen. 
Groep 3: Charlotte van Breukelen, en Nanne 
Riemersma. 
Groep 4: Evi Rose Pos en Jinte Riemersma 
Groep 5: Merlijn Timmers en Jill Vroege. 
Groep 6: Djavensly Janssen, Noa Lynn Pos en 
Gwenn Vroege. 
Groep 8: Rosalie Lammers van Toorenburg. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 
 

EVEN VOORSTELLEN 
 
Mijn naam is Simone Ploeg-Briedé (41 jaar) en 
ben dit schooljaar als onderwijsassistent van 
groep 1 en 2 bij juf Irene en juf Claudia 
gestart.  Op de maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag kom ik op de fiets naar Hagestein en 
ben ik te vinden bij de Beertjes en de Vosjes. 
Ik woon samen met Martijn, mijn man en met 
mijn 2 dochters, Jip en Luka in Leerdam. Ik 
vind het fijn om buiten te zijn, dus wandelen 
en (als het lukt) hardlopen bij ons in de buurt 
doe ik graag. 
Maar een goede film kijken, een boek lezen of 
naar muziek luisteren vind ik ook niet 
vervelend. 
  

In de afgelopen jaren heb ik op diverse 
plekken gewerkt. Op mijn 23ste ben ik als 
leerkracht in het basisonderwijs begonnen en 
heb daarna een aantal jaren in een 
boekhandel gewerkt, ik ben servicedesk 
medewerkster geweest op kantoor en ik heb 
gewerkt in een grote teken- en schilderwinkel. 
Gedurende de jaren dat ik niet in het 
onderwijs werkzaam ben geweest, heb ik veel 
ervaring opgedaan en geleerd en merkte ook 
op dat ik het werken in het onderwijs erg 
miste. 
Daarom heb ik vorig jaar november de stap 
genomen en ben ik gaan solliciteren bij O2A5. 
Tot mijn grote vreugde kon ik per januari aan 
de slag bij het cluster Vianen - Zederik. 
Inmiddels zit mijn eerste week werken op OBS 
Meester Vos er alweer op en ik vond het een 
bijzonder leuke week. De school voelt nu al als 
een gezellige school en ik zie met veel plezier 
uit naar de rest van het schooljaar. 
 
Mijn naam is Dian van Wijk, 22 jaar en 
woonachtig in Geldermalsen. Vanaf dit 
schooljaar ben ik werkzaam op OBS Meester 
Vos. In groep 5/6 ben ik de hele week 
aanwezig. Ik heb vooral heel veel zin in het 
komende schooljaar. Mocht u eens iets willen 
vragen dan bent u altijd welkom!  

 

 Mijn naam is Nick van Gameren, ik ben 25 
jaar en woonachtig in Beesd. Vanaf deze week 
werk ik op donderdag op OBS Meester Vos. Ik 
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heb de opleiding Fontys Sporthogeschool 
afgerond in Eindhoven als docent lichamelijke 
opvoeding (LO). Verder ben ik lid van 
voetbalvereniging Beesd en maak ik deel uit 
van het eerste elftal. Als hobby’s heb ik 
zaalvoetballen en fitnessen en ben ik graag op 
pad met vrienden. Ik ben sinds dit jaar ook 
actief als jeugd trainer bij FC Utrecht. 
Mochten er verder nog vragen zijn hoor ik dit 
uiteraard graag. Tot snel op de Meester Vos 
school! 
 

 

 

 

 
 

Graag wil ik mezelf even voorstellen als 
stagiaire van groep 1/2.  
Ik ben Romée Janssen, mijn stagedagen zijn 
donderdag en vrijdag. Ik volg inmiddels met 
veel plezier de opleiding onderwijsassistent 2e  
leerjaar, aan het ROC midden Nederland. In 
mijn vrije tijd sport ik graag, zit op voetbal bij 
Brederodes Vianen. Daarnaast heb ik een 
bijbaantje bij Shizen en houd ik van leuke 
dingen doen met mijn vrienden.  
Ik kijk uit naar een fijne en leerzame periode 
in groep 1/2 met kinderen en ouders. Als u 
vragen heeft of gezellig een praatje wilt 
maken kan dat natuurlijk altijd. 

 

 

 

 

LEESONDERWIJS 

In het jaarplan is als speerpunt opgenomen 
dat wij ons leesonderwijs gaan ontwikkelen. 
De eerste stap is voor de zomervakantie gezet. 
Cees Hereijgens, leesexpert, heeft het totale 
leesonderwijs van onze school geanalyseerd. 
Het leesonderwijs omvat: technisch lezen, 
begrijpend lezen en woordenschat. Uit deze 
analyse zijn verbeterpunten naar voren 
gekomen: 

– Voortgezet technisch lezen in de 
groepen 4 t/m 8 aanbieden met 
instructie en aangeven van doelen. 

– Meer doen met woordenschat. 
– Bij begrijpend lezen meer strategieën 

aanbieden dan we al van 
Nieuwsbegrip gebruiken. 

– Letten op taakhouding. 

We gaan ons dit schooljaar oriënteren op een 
methode voor voortgezet technisch lezen.  

De woorden voor woordenschat zullen in elk 
lokaal, goed zichtbaar voor de kinderen, 
worden opgehangen. Er zullen verschillende 
werkvormen mee worden gedaan. We maken 
onder andere gebruik van de woorden van 
Nieuwsbegrip en de woordenschatlessen van 
Snappet. 

Bij begrijpend lezen gaan we de transfer 
maken naar andere vakken. De vaardigheden 
die noodzakelijk zijn bij begrijpend lezen,  zijn 
ook nodig bij teksten van Blink 
(aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). 

KOFFIE-OCHTENDEN 

Ook dit schooljaar organiseren we koffie-
ochtendjes. U kunt op deze momenten met 
elkaar in gesprek gaan onder het genot van 
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een kopje koffie of thee. Dit jaar vinden deze 
momenten, waar mogelijk, plaats op de eerste 
woensdag van de maand. De data staan ook in 
de schoolkalender. Woensdag 3 oktober, is 
het eerstvolgende koffie-ochtendje. U bent 
van harte welkom van 8.30-9.15 uur. 

KOELKASTEN 

De broodtrommels en bekers van de kinderen 
die overblijven passen niet allemaal in de twee 
koelkasten in de kleuterhal. We hebben 
besloten om in de lokalen van de groepen 3/4, 
5/6, 6/7 en 8 een tafelmodel koelkast neer te 
zetten. In het lokaal van groep 5/6 en groep 8 
staat het er al. De kinderen van deze groepen 
kunnen hun lunch daar inzetten. De 
koelkasten voor de andere groepen worden 
binnenkort geleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

Woensdag 19 september 
– Studiedag. De kinderen zijn vrij 

Dinsdag 2 t/m donderdag 4 oktober 
– Schoolkorfbaltoernooi voor groep 5 

t/m 8 
Woensdag 3 oktober  

– Start Kinderboekenweek 
– Koffie-ochtend 

Woensdag 10 oktober 
– Paardenmarkt Vianen – de kinderen 

zijn vrij 
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 

– Herfstvakantie 
 

Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 


