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Oktober 2017 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer 
over de ontwikkelingen op onze school.  
Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen of 
opmerkingen hebben dan horen we dat graag 
van u. 

 

OUDERRAAD – BAG2SCHOOL 
Hij is er weer: de Bag2school- actie. De 

kinderen hebben de bekende Bag2school -zak 

weer mee naar huis gekregen. Deze zakken 

zullen ook in Hagestein en Hoef en Haag 

worden rondgebracht. Lever gebruikte kleding 

in en verdien € 0,30 per kilo voor OBS Meester 

Vos. Alle in te zamelen spullen staan vermeld 

op de zak en zijn bestemd voor hergebruik. 

Alleen herbruikbare en schone spullen 

inleveren. Als blijkt dat er kapotte of vuile 

spullen tussen zitten, worden deze kilo’s niet 

meegeteld. Als niet alle spullen in de zak 

passen, mag het in andere soorten, stevige, 

plastic zakken. Vanaf nu kunt u de zakken 

inleveren op school in de kamer tegenover het 

speellokaal van groep 1/2 (staat aangegeven 

op de deur). Donderdag 26 oktober, na 9.00 

uur,  worden de zakken opgehaald. 

Dank voor uw bijdrage. 

 

VROEG VREEMDE TALEN 
ONDERWIJS ENGELS (VVTOE) 

  

Op dit moment worden er vanaf groep 5 
lessen Engels aangeboden. Binnen het cluster 
Vianen/ Zederik is enige tijd terug Vroeg 
Vreemde Talen Onderwijs Engels (vvtoE)  
geïntroduceerd. OBS Meester Vos gaat daar 
nu ook mee aan het werk. Bij vvtoE wordt 
vanaf de kleutergroepen aandacht besteed 
aan Engels. 

Doelstellingen 
De kinderen zullen door invoering van vvtoE 

met aandacht voor internationalisering de 

school verlaten met: 

 Een opvallend betere beheersing van 

het Engels, waarbij communicatieve 

vaardigheden worden benadrukt. 

 Betere kennis van internationale 

ontwikkelingen en de invloed die dat 

heeft op de directe leefomgeving. 

Leerkrachten zullen: 

 Een hoger niveau van Engels, nodig 

voor goed onderwijs in die taal, 

behalen. 

 Een beter taaldidactisch repertoire 

opbouwen. 

 Digitale materialen goed in kunnen 

zetten in de ontwikkeling van het 

Engels  van hun leerlingen. 

 Engels en internationalisering 

integreren in projectmatig CLIL-

onderwijs (Content and Language 

Integrated Learning). 
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Dit is een traject van vier jaar. Daarbij worden 
we begeleid door Early Bird. In de eerste twee 
jaren wordt gewerkt aan Classroom English en 
taaldidactiek. Leerkrachten en kinderen 
wennen aan de nieuwe taal en de methode.   
In de volgende fase van twee jaar wordt 
Engels verder geïntegreerd in het school-
programma.  

Voor dit schooljaar zijn drie teamtrainingen 
Classroom English vastgezet. Op woensdag     
4 oktober hebben we de eerste gevolgd.  

MUZIKALE ONTDEKKINGSREIS 
Bij de Muziekschool Vianen kunnen kinderen 
uit groep 3 t/m 5 op dinsdagmiddagen gaan 
ontdekken hoe leuk muziek maken is. Na de 
herfstvakantie gaan zij samen met docente 
Marilou Krouwel in 15 lessen een reis maken 
door de muziek. Hoe hoog klinkt een 
dwarsfluit? Van welke materiaal is de 
strijkstok van een viool gemaakt? Op deze, en 
op nog veel meer vragen geeft de cursus een 
antwoord. Natuurlijk gaan de kinderen ook 
zelf spelen: zij krijgen een blokfluit mee om 
thuis te musiceren. Aan de hand hiervan 
maken zij een begin met noten lezen. Verder 
komen er in de les ook andere 
muziekinstrumenten aan bod, waarop zij gaan 
spelen. De cursus Algemene Muzikale Vorming 
(AMV)  wordt op dinsdagmiddagen van 16:30 
tot 17:10 uur gegeven in het Oosterlicht 
College. Aanmelden kan vanaf nu: 
m.krouwel@casema.nl of 0347-351168. Voor 
meer informatie: www.muziekschoolvianen.nl 
 

BRING YOUR OWN DEVICE 
Neem je eigen device mee !! 
Zoals u inmiddels weet , maken we op onze 
school  al enige tijd gebruik van iPads (met 
ondersteuningsservice*)  in het 
onderwijs. Naast het gebruik van de boeken, 
zien we de iPad als een belangrijke 

ondersteuning om leerlingen op een goede en 
eigentijdse manier te laten leren. 
 

Hiermee bedoelen we onder meer: 

 Apps gebruiken als didactisch middel 
tijdens de les, bijvoorbeeld om te 
controleren of leerlingen de lesstof 
hebben begrepen; 

 Meer mogelijkheden om leerstof te 
presenteren, bijvoorbeeld door het 
maken van filmpjes met uitleg;  

 Meer mogelijkheden om leerstof te 
oefenen en te verwerken, bijvoorbeeld 
door het maken van presentaties en 
fotoreportages; 

 Meer mogelijkheden voor communicatie 
tussen leerlingen, ouders en docenten, 
o.a. via een elektronische leeromgeving; 

 Digitaal toetsen en analyseren van 
leerresultaten; 

 Snelle toegang tot internet, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van een digitaal 
woordenboek of atlas. 

De iPad biedt bovendien mogelijkheden voor 
dyslectische leerlingen door bijvoorbeeld 
teksten digitaal te laten voorlezen.  
Kortom: het gebruik van de iPad geeft 
mogelijkheden om meer gedifferentieerd en 
zelfstandig te werken. 
 
In alle groepen is een aantal iPad modellen 
van school beschikbaar en vanaf groep 3/4 
stimuleren wij het bezit van een eigen iPad 
voor iedere leerling. 
 
U kunt een iPad met ondersteuningsservice* 
aanschaffen via een leverancier waarmee 
Cluster Vianen Zederik afspraken heeft 
gemaakt.  Cluster Vianen Zederik en 
leverancier Amac hebben hiervoor 
gezamenlijk een webshop ingericht voor 
leerlingen/ouders van Cluster Vianen Zederik.  
 

mailto:m.krouwel@casema.nl
http://www.muziekschoolvianen.nl/
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Aanbod in webshop 
U kunt voor de aanschaf van de iPad kiezen uit 
verschillende iPad modellen, te weten: iPad en 
iPad mini 4. Beide in verschillende 
uitvoeringen qua opslagcapaciteit en kleur. Op 
deze iPad modellen is een speciale korting van 
8% van toepassing, alleen bedoeld voor 
leerlingen/ouders van Cluster Vianen Zederik. 
Amac geeft 3 jaar garantie op iPad en beschikt 
over 47 winkels waar u terecht kunt voor 
ondersteuning en service. 
 
In de webshop kunt u tevens kiezen voor de 
aanschaf van een degelijke valbestendige 
beschermhoes of -case. Wij adviseren u deze 
beschermhoes aan te schaffen, aangezien dit 
de kans op schade aan de iPad aanzienlijk 
verkleint. Deze is ook voor een gereduceerde 
prijs beschikbaar. 
Eventuele kosten voor reparatie t.g.v. schade, 
of vervanging van de iPad t.g.v. diefstal, 
komen voor uw eigen rekening. U kunt 
hiervoor zelf een verzekering afsluiten, of 
kiezen voor Amac Zelfverzekerd, een 
verzekering die u in de webshop kunt 
afsluiten. 
De betaling wordt via iDEAL in de webshop 
geregeld en na betaling bent u 100% eigenaar 
van de iPad. De iPad wordt vervolgens binnen 
14 dagen bij u thuisbezorgd. De bezorgkosten 
hiervoor bedragen €9,95. 
 

 
 
* Een iPad met ondersteuningsservice.  
    Wat is dat? 
 
Een iPad die u bestelt via deze webshop wordt 
uitgeleverd door Amac als een ‘service’ iPad. 
Dit heeft als voordeel dat hij gekoppeld is aan 
een programma waarmee wij bijvoorbeeld de 
Wi-Fi netwerk instellingen van school, 
documenten en nuttige apps naar de iPad 
kunnen sturen. Daarnaast biedt het ons ook 
de mogelijkheid om de iPads te koppelen aan 
die van de leerkracht. Hierdoor kan de 
leerkracht bijvoorbeeld zorgen dat alle 
leerlingen in dezelfde app werken op het 
juiste moment. 
 

Buiten schooltijd geeft het u als ouder 
eveneens de mogelijkheid om de iPad in een 
specifieke app op te starten, zodat uw kind 
geen andere activiteiten kan ondernemen op 
momenten dat hij of zij eigenlijk met huiswerk 
aan de gang moet. 
Uw iPad kan verbinden met uw thuisnetwerk 
en u kunt eveneens uw eigen apps op de iPad 
zetten.  Wij kunnen als school uitsluitend de 
door ons geplaatste apps, instellingen en 
content beheren.  
 
Wanneer uw kind van school vertrekt en de 
iPad behoudt, zullen wij de iPad – 
ondersteuningsservice weer verwijderen. Op 
dat moment wordt alles dat door ons is 
ingericht van de iPad gewist.  

http://www.pwslexmond.nl/wp-content/uploads/2017/04/Amac.jpg
http://www.pwslexmond.nl/wp-content/uploads/2017/04/Amac_Store_Algemeen.jpg
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Persoonlijke informatie, instellingen en apps 
van uw kind blijven bij deze handeling volledig 
intact. 
 
Om de iPad servicegericht te maken is het 
nodig om tijdens het instellen van de iPad een 
gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. 
Deze gebruikersnaam en het bijbehorende 
wachtwoord kunt u via Remon Struijke 
(rstruijke@o2a5.nl) krijgen. 
Remon Struijke is binnen ons cluster de link 
tussen Amac en de scholen. Ook voor 
informatie over de iPad kunt u hem mailen.  
 

 
 
Bestelprocedure webshop  
Cluster Vianen Zederik – Amac: 
1.     
Ga naar: https://www.amac.nl/vianenzederik/ 
2.     
Log in met de volgende gegevens: 
Emailadres:      
voornaam.achternaam@meestervos.nl  
(de voornaam en achternaam van uw zoon of 
dochter zonder eventueel tussenvoegsel) 
Wachtwoord:     
geboortedatum leerling (dd-mm-jjjj, dus inclusief 
de streepjes) 

3.    Na het inloggen kunt u op de webshop 
(nogmaals) alle informatie lezen die relevant is 
om een keuze te maken. 
4.    Nadat u uw keuze bepaald heeft, klikt u 
op de knop “Bestellen” en volgt u de 
aangegeven stappen. 
 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met Remon Struijke 
(rstruijke@o2a5.nl)  
 

 

Koffie-ochtendjes: 

Meester Vos nodigt u uit om op de 

volgende dagen een bakkie te 

blijven doen van 08.30-9.15 uur. 

Woensdag 1 november 

Vrijdag 1 december 

Maandag 8 januari 

Dinsdag 6 februari 

Vrijdag 9 maart 

Woensdag 4 april 

Donderdag 7 juni 

Vrijdag 6 juli 

Voor een bakkie, praatje, 

kennismaking, ontmoet-momentje 

met andere ouders. 

U bent Van harte welkom  

 

 

mailto:rstruijke@o2a5.nl?subject=inlog%20%2B%20wachtwoord%20inlog%20beheerde%20iPad&body=Hallo%2C%0A%0AWij%20willen%20graag%20de%20inlognaam%20en%20het%20wachtwoord%20krijgen%20om%20de%20iPad%20van%20onze%20zoon%2Fdochter%20beheerd%20te%20laten%20maken.%0A%0Avoornaam%20leerling%3A%0Aachternaam%20leerling%3A%0Ageboortedatum%20leerling%3A%0A%0Aschool%3A%0Agroep%3A
https://www.amac.nl/vianenzederik/
mailto:voornaam.achternaam@meestervos.nl
mailto:rstruijke@o2a5.nl?subject=vraag%20over%20iPad
http://www.pwslexmond.nl/wp-content/uploads/2017/04/ipad_air_2_spacegrey_wifi_02_3.jpg
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BELANGRIJKE DATA 

woensdag 4 oktober – woensdag 11 oktober 
– Kinderboekenweek 

woensdag 11 oktober 
– Paardenmarkt – de kinderen zijn vrij 

maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 
– Herfstvakantie 

woensdag 1 november 
– Koffiemomentje van 8.30 – 9.15 uur 

vrijdag 11 november 
– Nationaal Schoolontbijt 

donderdag 16 november 
– MR-vergadering om 20.00 uur op De 

Wiekslag in Vianen 
 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 

 

 


