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Bijlagen 

- Brief GGD 
- Brief over Google Space 
- Nieuwsbrief CJG 

 
Nieuws vanuit de directie   
Allereerst willen we alle nieuwe ouders en kinderen hartelijk welkom heten op onze school. Deze 
week zijn er ook zes nieuwe collega’s gestart: Luc Kedde (groep 8), Petra Brussee (groep 3 en 
vervanging voor werkdrukverlichting), Wendy Schavemaker (extra ondersteuning leerlingen vanuit 
NPO-middelen), Annette Luchinger (administratie), Cees Noordermeer (conciërge) en Renéé 
Widdershoven (zij-instroom-traject). Wij wensen de nieuwe kinderen, hun ouders en onze nieuwe 
collega’s een fijne start op de Tijo!    
    
Na anderhalf jaar waarin Coronamaatregelen ons schoolleven bepaalden, hopen we dit jaar steeds 
verder terug te gaan naar ‘normaal’. Het lijkt ons heerlijk om alle activiteiten weer op te kunnen 
pakken zoals we dit in het verleden deden. Dit jaar hebben we ook weer een aantal 
schoolontwikkelingen en schooldoelen in ons jaarplan staan:  

• implementatie nieuwe methode voor Engels; 
• implementatie nieuwe methode voor rekenen; 
• mogelijkheden onderzoeken voor het werken met portfolio’s; 
• verdere implementatie van de Noordwijkse Methode; 
• verdere implementatie van het werken met de weektaak; 
• verbeteren van ons taal-leesonderwijs o.l.v. een lees-taalcoördinator. 

 
We hopen u allen vrijdag 10 september te zien op ons startfeest op het schoolplein. Voor nu wensen 
wij iedereen een heel fijn schooljaar!   
Paulien Dubelaar en Titia van der Lei 
 
Directie 

Per 1 oktober zal Paulien afscheid nemen van de Tijo van Eeghenschool. In nauw overleg met de MR 
en het bestuur is besloten dat Titia van der Lei de komende maanden als interim-directeur de taken 
van Paulien zal overnemen. Op deze manier zorgen wij voor rust en stabiliteit en creëren wij ruimte 
voor het zoeken naar een geschikte opvolger. Daarnaast zullen wij intern kijken naar de 
mogelijkheden hoe we het MT van de Tijo gaan vormgeven. Hier hopen wij u zo spoedig mogelijk 
over te informeren.  
  

Oproep klassenouders 

Kalender 

31 augustus: Inschrijven voor startgesprekken 
6 september: Start thema ‘Invloedrijke personen’ 
7 september: Informatieavond 
9 september: Schoolfotograaf 
9 september: Nieuwsbrief 2 
10 september:  Startfeest 
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Ook dit jaar worden er weer voor iedere groep twee klassenouders gezocht. Een klassenouder heeft 
verschillende taken, o.a.: 

- regelen van rij/fietsouders bij excursies en andere evenementen; 
- helpen bij activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst; 
- verjaardag leerkracht (mee) helpen organiseren; 
- regelmatig overleg met de leerkracht.  

Wilt u graag klassenouder zijn? Wilt u dit dan voor 10 september kenbaar maken aan de 
groepsleerkracht via Parro? De leerkracht zal uit de aanmeldingen een keuze maken en uiterlijk 17 
september laten weten wie dit jaar de klassenouders zullen zijn.  Klassenouders worden doorgegeven 
aan de activiteitencommissie en komen gezamenlijk in de app klassenouders.  
 
Noordwijkse Methode thema 1 - opening 6 september en keuze-ateliers 
Het schooljaar is nog maar net begonnen en de voorbereidingen van het eerste thema van de 
Noordwijkse Methode "invloedrijke personen", zijn al in volle gang. De opening van het nieuwe 
thema staat gepland op maandag 6 september. De cultuurwerkgroep van ouders en leerkrachten is 
druk bezig met de voorbereiding. Alle kinderen mogen op deze maandag verkleed als een invloedrijk 
persoon, naar school komen. Er zal een rode loper uitgelegd worden voor hen! 
Wellicht kunt u al het gesprek thuis aangaan over wie invloedrijke personen zijn en waarom. Op 
school zullen wij het onder andere gaan hebben over: Rembrandt van Rijn, Ruby Bridges, Malala, 
Willem van Oranje, Mark Rutten, Freek Vonk en Charles Darwin.  
 
In de weken dat we bezig zijn met dit thema, hebben we op vrijdagmiddag keuze-ateliers. Tijdens 
deze keuze-ateliers bieden we allerlei (creatieve) vakken aan waarbij de kinderen groepsdoorbroken 
werken.  
 
Vorig jaar zijn er ook ouders geweest die lessen aanboden tijdens de keuze-ateliers. Dat zou voor dit 
jaar natuurlijk weer erg leuk zijn! Dus heeft u een talent dat u kunt delen met de kinderen? Of is er 
een onderwerp waar u veel vanaf weet en de kinderen over kunt leren? Én vindt u het leuk om hier 
een aantal vrijdagmiddagen te komen helpen, meldt u zich dan aan bij Arline Visser (dit kan via Parro 
of via arline.visser@twijs.nl).  
 
De keuze-ateliers zijn per thema verdeeld in twee keer vier weken, namelijk: 
Blok 1: 17 en 24 september & 1 en 8 oktober 
Blok 2: 29 oktober & 5, 12 en 19 november 
 
Als u zich wilt opgeven, wilt u dan de volgende informatie doorgeven: 

• Wat voor een atelier zou u willen verzorgen? 
• Wilt u dit doen in de eerste of de tweede periode van vier weken of misschien allebei? 
• Is uw atelier voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5) of bovenbouw (groep, 6, 7, en 8)? 
• Voor hoeveel kinderen is uw atelier maximaal? 

Mocht u niet alle vier de weken kunnen, maar vindt u het wel leuk om te helpen, stuur dan gerust 
een berichtje, dan kijken we of we het kunnen combineren met iemand anders.  
 
Mocht u wel iets willen doen, maar bent u zelf niet overtuigd van een specifiek talent, stuur dan ook 
een berichtje, want hulp bij andere ateliers is ook vaak welkom!  
 
En wilt u wel iets doen, maar kunt u deze periode helemaal niet? Stuur dan ook een berichtje, dan 
onthouden we dat alvast voor de volgende thema's.  
Wij hebben er zin in!  
Het atelierteam 
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Personele ontwikkelingen  
Onze conciërge Rob Elferink heeft een andere baan gevonden en werkt momenteel fulltime als 
beveiliger bij Schiphol. De uren bij de Tijo pasten daardoor niet meer in zijn werkweek. Vanaf 
afgelopen dinsdag is daarom Cees Noordermeer als conciërge op de Tijo werkzaam. Hij is elke 
dinsdag op school aanwezig. 
 
Informatieavond  
Het is niet mogelijk om de informatieavond in zijn huidige vorm door te laten gaan. Met dertig 
ouders in een klas kan er geen 1,5 meter afstand bewaard worden. We hebben daarom besloten een 
informatiemoment te organiseren via Google Meet. U krijgt hiervoor een link toegestuurd via de 
klassenmail. De informatieavond vindt plaats dinsdag 7 september. De avond start om 19.00 uur en 
duurt tot ongeveer 19.45 uur. Het tijdstip is voor alle groepen gelijk. 
Via de chatfunctie kunt u vragen stellen. Deze vragen worden zoveel mogelijk aan het einde van de 
presentatie beantwoord door de leerkracht(en).  
 
Startfeest 
Het startfeest kan doorgaan! Op 10 september krijgen de kinderen in de ochtend een 
circusprogramma aangeboden. Van 17 tot 18 uur zullen de kinderen dit op het plein opvoeren. 
Daarna is er tijd om gezellig samen te zijn onder genot van een hapje en een drankje. Omdat nog niet 
alle Coronamaatregelen verleden tijd zijn, vragen we u om 1,5 meter afstand van elkaar 
(volwassenen) te houden. Op deze manier kan het feest doorgaan en zorgen we er met elkaar voor 
dat we geen Corona-uitbraak op onze school creëren. We willen u vragen om hierin uw eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Op een later tijdstip zal er nog meer informatie vanuit de AC volgen.  
 
Startgesprekken  
Ook de startgesprekken gaan door en zullen op school gehouden worden. De momenten waarop de 
leerkrachten de startgesprekken voeren proberen wij zoveel mogelijk te spreiden, zodat er niet te 
veel ouders tegelijk in de school zijn. We willen u vragen niet te vroeg te komen en de ingang aan het 
plein (Van Vollenhovenlaan) te gebruiken. Na het gesprek neemt u de uitgang die ook door de 
kinderen van de betreffende groep wordt gebruikt (dus niet de hoofdingang).   
 

Vanaf maandag 6 september staan de startgesprekken gepland. Op dinsdag 31 augustus, vanaf 
15.00, kunt u zich hier via Parro voor inschrijven.   
In de missie en visie van de school staan de woorden ‘autonomie’, ‘verbondenheid’ en 
‘eigenaarschap’ centraal. We vinden het belangrijk de kinderen actief te betrekken bij hun 
leerontwikkeling. We zien de kinderen als ‘partner in leren’. Dat betekent dat de kinderen inzicht 
hebben in hun eigen ontwikkeling (kwaliteiten en ontwikkelpunten), weten wat ze gaan leren en 
welke hulpmiddelen ze hierbij nodig hebben (instructie van de juf of meester, materialen, extra hulp, 
huiswerk en dergelijke). De leerkracht is natuurlijk eindverantwoordelijk en ondersteunt de kinderen 
waar nodig. Als ouder heeft u ook een zeer belangrijke rol in dit proces. Uit onderzoek blijkt steeds 
weer dat een succesvolle ontwikkeling van een kind mede afhankelijk is van de betrokkenheid van de 
ouder. Een ouder die weet wat er in de klas gebeurt, wat zijn/haar kind leert en hem/haar 
bezighoudt draagt bij aan een optimale ontwikkeling (zowel sociaal- emotioneel als cognitief) van het 
kind en dus ook aan een succesvolle toekomst voor zijn/haar kind. Naar aanleiding van deze visie 
vinden wij het dan ook heel belangrijk dat ouders en kinderen samen aanwezig zijn tijdens de 
gesprekken en beiden een actieve rol hebben. Vanaf groep 1 zijn de kinderen van harte uitgenodigd 
om mee naar het gesprek te komen.   

 
De startgesprekken zijn gesprekken van 10 minuten, waarin uw kind en zijn of haar ontwikkeling 
centraal staan. Tijdens dit gesprek richten we ons vooral tot uw kind. U kunt aanvullingen geven en 
meepraten.   
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Vragen die bijvoorbeeld gesteld kunnen worden zijn:  
• Hoe ging het op school afgelopen jaar/periode? Wat is er goed gegaan?  
• Wat vind je leuk om te doen? Wat is je talent?  
• Wat heb jij nodig om goed te kunnen werken en leren?  
• Wat vind je nog moeilijk of lastig?   
• Wat vind je komend schooljaar belangrijk? Wat zou jij willen leren? Hoe zou je willen 
dat het gaat?   
• Hoe wil je dit gaan aanpakken? Welke stapjes wil je zetten?  
• Welke hulp heb je daarbij nodig?  
• Wie kan je daarbij helpen? (leerkracht, ouders, maatje, iemand anders)  
• Zijn er nog dingen die ik moet weten over jou?   
• Welke afspraken maak je voor de komende periode (doelen)?  

Wanneer u verwacht dat uw kind het gesprek erg spannend vindt, kunt u middels deze vragen het 
gesprek met uw kind voorbereiden.   
 
Er zijn momenten dat een gesprek zonder het kind een beter alternatief is. Wanneer er zaken op zo’n 
manier besproken moeten worden dat het niet in het belang van het kind is hierbij te zijn, wordt er 
een ander moment gepland om deze te bespreken. Soms nemen wij als school initiatief voor een 
apart gesprek, maar deze vraag kan en mag zeker ook van u komen.  Aanleidingen voor een dergelijk 
gesprek kunnen zijn: 

• Klachten over de leerkracht of de school.   
• Zorgen over de ontwikkeling van het kind.   
• Informatie over de thuissituatie.   

  
Wanneer u om bepaalde redenen uw kind niet mee wilt nemen naar het startgesprek kunt u dit 
middels een mail bij de leerkracht kenbaar maken.   
  
Inschrijven broertjes en zusjes   
Heeft u nog een zoon of dochter die in 2019 of 2020 geboren is en nog niet aangemeld is bij onze 
school? Wij willen u aanraden dit op korte termijn te doen, aangezien de groepen al aardig vol 
beginnen te raken.     
 
Verbouwing 
In de wandelgangen heeft u er vast al iets over gehoord: een mogelijke verbouwing van de Tijo van 
Eeghenschool. De Tijo is wel toe aan het opfrissen van het gebouw. Daarnaast hebben we te veel 
leerlingen voor het aantal vierkante meters (binnenruimte). Het zal daarom ook gaan om een stukje 
uitbreiding van de school (o.a. aula/speellokaal). We zijn al een aantal jaar bezig met het plannen van 
deze verbouwing. Vlak voor de zomervakantie is er groen licht gegeven en lijkt het erop dat het nu 
dan toch echt gaat gebeuren!  Op dinsdag 14 augustus zal er een informatiebijeenkomst 
georganiseerd worden voor omwonenden. Op een later tijdstip zal er ons bestuur TWijs ook u verder 
informeren.  
 
NPO-gelden 
Vanuit het rijk krijgen wij de komende twee jaar extra middelen om mogelijke Corona-achterstanden 
aan te pakken. Van dit geld hebben wij extra personeel aangenomen om individuele en groepjes 
kinderen ondersteuning te bieden. Iedere dag is er extra ondersteuning aanwezig: 
Maandag: Xander en Merel 
Dinsdag: Wendy 
Woensdag: Manon en Wendy 
Donderdag: Manon 
Vrijdag: Wendy en Ingrid 
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De ondersteuners zijn bepaalde tijden gekoppeld aan groepen, waardoor de leerkracht kan kijken 
welke kinderen op welk moment extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Levelwerk 
Ook komend schooljaar zullen kinderen die daarvoor in aanmerking komen aan de slag gaan met 

Levelwerk. Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten en kan worden gebruikt 

vanaf groep 3 t/m groep 8. Leerlingen werken met een gecompacte basislijn en een aanvullende 

verrijkingslijn: Levelwerk. Dit alles gebeurt zoveel mogelijk in de eigen groep. Meer informatie over 

Levelwerk vindt u op https://www.levelwerk.nl/wat-is-levelwerk/. 

De kinderen worden in de klas begeleid door de eigen leerkracht die het werk en de voortgang van 

de kinderen in de gaten houdt. Daarnaast krijgen ze op vrijdag, in een klein groepje 45 minuten 

begeleiding van Wendy Schavenmaker of Sanne Wassenaar Er is dan ruimte voor verdieping en er 

kan worden besproken waar kinderen tegenaan lopen en wat hun valkuilen en sterke punten zijn. 

Het leren leren staat hier meer centraal. 

Om in aanmerking te komen voor Levelwerk, is het noodzakelijk dat een kind de reguliere stof 

compact aangeboden krijgt zodat er voldoende tijd over blijft voor Levelwerk. De leerkracht bekijkt 

ieder half jaar i.o.m. de intern begeleider voor welke kinderen dit geldt. Als uw kind in aanmerking 

komt voor Levelwerk, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Na een half jaar krijgt u weer bericht of 

uw kind al dan niet doorgaat met Levelwerk. Het is dus niet vanzelfsprekend dat kinderen die 

Levelwerk doen, dit de rest van hun schoolloopbaan blijven doen. 

 
 

    
De volgende nieuwsbrief komt uit op 9 september 

    
 

   
   

School: info@tijovaneeghen.nl   
MR:  mrtijovaneeghenschool@gmail.com   
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