
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hierbij  de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar! 

We kijken terug op een fijne jaaropening aan het begin van het  

nieuwe schooljaar. Het was een groot feest! Een ontmoeting én  

gezamenlijke start met alle ouders en alle kinderen; met een  

optreden van goochelaar Jan. Het thema voor dit jaar is ‘’Prachtig”!  

Gods schepping is PRACHTIG; God maakte hemel & aarde, de 

zon, maan en de sterren, de planten en de bomen, de vissen en  

de vogels, de dieren en de mensen. Wij hebben de opdracht om 

goed voor Gods schepping te zorgen.  

Dit is passend bij het jaarthema, bij het thema duurzaamheid,  

bij de stappen die we zetten richting gezonde school; schoolfruit op 

dinsdag, woensdag en donderdag, en een waterdag op woensdag. 

En dit is dan ook weer passend bij het eerste thema na de zomer  

van Vierkeerwijzer (Mijn lijf) en een introductie op het thema  

van de Kinderboekenweek. Deze Kinderboekenweek start dinsdag  

4 oktober want dan is het dierendag en dat past ook weer bij het  

thema . 

 

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de  

gehouden studiedagen! Aan de slag met basisvaardigheden (vrij 

dagmorgen, 16 september), aan de slag met rekenen, taal en  

Spraakwater 30-09-2022 

Agenda 

4 oktober Start Kinderboekenweek 

14 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

11.00 Voorleeswedstrijd 

13.15 Boekenmarkt 

24 oktober Start thema Vierkeerwijzer 

‘Verhuizen!’ 

27 oktober Schoonmaakavond 1 

28 oktober Thema viering ‘Prachtig’ (3) 

31 oktober Koffieochtend groep ½ 

2 november Dankdag 

11 november Nationaal schoonontbijt 

17 november Start schooljudolessen (6x) 

25 november Spraakwater  

 

 

 

 

 

 

 



 

technisch en begrijpend lezen in combinatie met ouderbetrokkenheid. Hoe kunnen we nog 

meer samen met ouders werken aan goed onderwijs.  

De ontwikkeling van ons Integraal Kindcentrum (vrijdagmiddag) en een teamactiviteit met het 

team van Kleurrijk samen.  

Op maandag 20 september was Marco Bastmeijer (Vierkeerwijzer) onze gastdocent & coach. 

Jullie lezen er alles over in deze nieuwsbrief. Met daarnaast nog een bijdrage van de 

administratie, de schoolraad, van Kleurrijk.  

 

Hartelijke groet, namens het team Hinke Tigelaar 

 

Personeel  
We zijn blij dat we dit jaar gestart zijn met 6 groepen en met een bekend en vertrouwd team. 

Nu kunnen we voortborduren op dat wat we vorig jaar hebben afgesproken en in gang hebben 

gezet. Waar we vorige jaren eigenlijk jaarlijks de ingezette ontwikkelingen opnieuw moesten 

delen, en herhalen, borduren we nu heel graag voort op een stuk gezamenlijke ervaring en 

kennis. We hopen op stabiliteit. Gelukkig is Jenny de Vries weer drie dagen op school en pakt 

zij daarnaast steeds weer meer taken op. 

Harriët Veldman is op dit moment de donderdagmiddagen afwezig. Ze heeft Pfeiffer en neemt 

deze middag om rust te nemen. Zij werkt nu dus drie morgens tot 12 uur en de hele dag op 

vrijdag. We wensen je van harte beterschap!  

 

Er lopen sinds deze week meerdere nieuwe jonge mensen rond. Onze stagiaires: Jonathan 

Veen (Viaa, Pabo 3) is dit jaar op woensdag en donderdag in groep 8. Ruben de Vries 

(Onderwijsassistent en stagiair Viaa, Pabo 1) is op maandag, dinsdag en donderdag op school. 

Hij werkt twee dagen bij ons en loopt zijn stage in groep 4/5. Dorien Alderliesten werkt twee 

dagen (onderwijsassistent) en loopt een dag stage in groep 3 (Viaa, Pabo 1).En als laatste 

Janne Bleijenburg (Viaa, Pabo 1) loopt tot een week na de herfstvakantie op de donderdag 

en vrijdag stage in groep 1/2. 

 

 

Ouderbetrokkenheid De resultaten van de vragenlijst en de gesprekken op de 

ouderavond voor de zomervakantie hebben mooie inzichten én een mooi aanbod van ouders 

opgeleverd. De gesprekken binnen het team gaan volop over de inzet van ouders op school 

om ons onderwijs te versterken en de leeromgeving te verrijken. We zullen jullie vragen als 

het moment daar voor is. Denk aan ondersteuning bij het (lees)onderwijs. Denk aan 

ondersteuning bij de crealessen of het geven van een gastles of het verzorgen van een 

excursie. Via Parro worden jullie daarvoor gevraagd en kunnen jullie je dan ook aanmelden. 

 

Administratie  

Op administratief gebied vraag ik graag uw aandacht voor de volgende zaken:  

1. U kunt in Parro uw eigen privacy voorkeuren beheren.   

Aan het begin van dit nieuwe seizoen wijzen we u op de mogelijkheid om dit naar wens aan 



 

te vullen of te wijzigen. Wilt u even kijken óf maar ook wélke voorkeuren u heeft aangevinkt 

en of alles nog naar wens is daarin?  

2. Graag ontvang ik via de mail persoonlijke wijzigingen met betrekking tot adres, 

telefoonnummers, huisarts, noodadres met naam en telefoonnummer. Het is belangrijk om 

actuele gegevens goed in de administratie te verwerken zodat we u snel kunnen bereiken 

indien nodig.  

3. Op 27 oktober is de eerste schoonmaak avond gepland. Hiervoor zal binnenkort een 
agenda-item worden aangemaakt zodat u zich weer kunt inschrijven voor één van de 
avonden. De andere schoonmaakavonden zijn op: 31 januari 2023 en op 9 mei 2023.  
Als u zich niet aanmeldt voor de avonden gaan we ervan uit dat u geen voorkeur heeft en 
wordt u door ons ingepland. De avonden zijn gepland van 19.00-21.30uur.  
  
Mijn werkdag is op dinsdag van 8.00 tot 16.30uur. Een enkele keer werk ik thuis.   
Ik ben te bereiken via administratie.dehelmstok@florion.nl of via Parro.  
  
Met een hartelijke groet, Anja van Ewijk  
 

Schoolraad/ MR  

Dinsdag 21 september hebben we als schoolraad weer voor het eerst vergaderd dit seizoen. 

We zijn dankbaar dat de school met 6 groepen is gestart. Waardoor de meeste klassen met 

dezelfde kinderen in de groepen als vorig jaar intact zijn gebleven. Dat geeft een bepaalde 

rust en stabiliteit wat goed is voor onze kinderen. 

Ouderavond We blikken kort terug op de ouderavond voor de vakantie welk in het teken 

stond van Ouderbetrokkenheid. Mooi om te zien dat er zoveel ouders gekomen waren die 

avond en dat er veel input geleverd werd. Het is ook goed om met elkaar de goede punten 

en de ontwikkelpunten met elkaar te bespreken.  

Startavond Een volle kerk hadden we met kinderen, ouders en leerkrachten in de Lichtbron. 

Fijn dat we zo het seizoen kunnen starten verbonden met elkaar in Christus. 

Verder zijn er een aantal zaken afgerond, waaronder het jaarverslag 2020 en 2021 van de 

schoolraad. Indien gewenst om in te zien zijn deze op te vragen.  

Met vriendelijke groet, Willemien Uil (voorzitter), Wim Werkhoven (MR), Gerard Schaaij, 

Edwin Holsappel (MR), Gerrit-Jan Roza, Sandra van Sloten, Harriët Veldman (MR) en 

Gerard van den Akker (MR) 

Onderwijs en basisvaardigheden  

Het is een onderwerp dat breed in de onderwijswereld leeft. Hoe zorgen 

we dat de basisvaardigheden voor technisch- en begrijpend lezen, 

rekenen en taal op een, bij onze leerlingen, passend niveau zijn. Hoe 

halen we uit onze kinderen wat er door God, de Schepper is ingelegd. 

Hoe halen we onderwijstijd na corona in en hoe werken we hiaten, 

achterstanden die zijn ontstaan weg. Ook op onze school voeren we het 
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gesprek over het versterken van de basisvaardigheden. De studiedag op 

vrijdag 16 september stond in het teken van onderwijskwaliteit & 

urgentie. Hoe organiseren we ons onderwijs. Hoe interpreteren we 

toetsuitslagen als het niet gelukt is om alle lesstof uit de (reken)methode 

te behandelen. We realiseren ons dat, als er dan getoetst wordt, ze 

eigenlijk nog niet alle lesstof van dat leerjaar hebben gehad. Het is 

belangrijk om daar ook rekening mee te houden bij de analyse. Hoe 

organiseren we passend onderwijs maar zorgen we toch dat we de 

doelen halen die door de inspectie als norm gesteld worden? Vragen 

genoeg! Passende interventies afspreken; we gaan ervoor! Fijn is dat we 

dit jaar zoals gezegd met een ‘bekend’ team werken; samen de 

schouders eronder! Heel graag met steun en stimulans van jullie, 

ouders. 

Om de cognitieve ontwikkelingen van leerlingen te volgen gebruiken we op de Helmstok het 

leerlingvolgsysteem van CITO. Zoals jullie weten nemen we twee keer per jaar CITO toetsen 

af (groep 3 t/m 8) en kijken we hoe de leerlingen zijn gegroeid op het gebied van rekenen, 

lezen, taal en begrijpend lezen. Na iedere toetsperiode gaan we de resultaten analyseren op 

alle gebieden. We doen dit op kind- en groepsniveau. Tijdens de tienminuten gesprekken 

bespreken we met jullie als ouders hoe de ontwikkeling van jullie kind(eren) is geweest. We 

stellen ons de vraag; zijn we tevreden over de ontwikkeling? Of vallen de resultaten tegen en 

wat ligt daar mogelijk aan ten grondslag? Wat heeft een leerling nodig om optimaal te 

kunnen groeien en bloeien? 

Op groepsniveau stellen we ons dezelfde vragen. Wat zijn de resultaten van de groepen op 

alle basisvakken? Vallen de resultaten in de lijn der verwachting of juist niet? Wat zou er aan 

de tegenvallende resultaten ten grondslag kunnen liggen?  

In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat met name op rekengebied de opbrengsten 

achter blijven. Ook technisch lezen en begrijpend lezen verdienen aandacht. Als school is 

het onze taak en verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk onderwijs te geven zodat alle 

kinderen tot maximale ontplooiing kunnen komen.  

In de twee afgelopen jaren hebben we adaptief getoetst. Op individueel niveau is dat 

prachtig want je ziet waar elkaar leerling staat. Op groepsniveau heeft het er voor gezorgd 

dat de resultaten per groep erg ver uit elkaar zijn komen te liggen. Dit maakt dat aansturing 

op groepsniveau erg ingewikkeld is geworden. Daar we hogere opbrengsten willen hebben 

op onder andere rekengebied hebben we een eenduidig uitgangspunt nodig zodat we een 

inhoudelijk sterke en goede groepsanalyse kunnen maken. Op deze manier kunnen we 

hiaten goed in beeld brengen en gerichte interventies plegen op groeps- maar ook op 

individueel niveau.  

Rekenen 



 

Wat gaan we concreet doen? In de bovenbouwgroepen is op dit moment ongeveer wel de 

laatste rekenlesstof van het vorige leerjaar afgerond. Daarom een goed moment om de 

rekentoets van Eind vorige jaar nog eens af te nemen en kijken hoe ze er dan uitkomen. 

Dat betekent; Volgende week zullen alle leerlingen van groep 4 t/m 8 nogmaals de CITO 

rekentoets maken van eind vorig schooljaar (bijv. de huidige groep 5 maakt de rekentoets 

eind groep 4). De leerlingen van groep 8 maken de CITO toets Eind 7, deze hadden zij nog 

niet gemaakt omdat zij de Entreetoets hadden gemaakt. Leerlingen met een eigen leerlijn 

rekenen zullen hierin niet worden meegenomen. 

De behaalde resultaten op deze rekentoets zullen gaan dienen als uitgangspunt voor de 

groepsanalyse. Het zal ons een duidelijker beeld geven van de hiaten en op deze manier 

kunnen we nog gerichtere interventies inzetten. Wat dit concreet gaat betekenen? Daar 

informeren we jullie, via de groepsleerkracht, later over.  

Lezen 

Voor wat betreft lezen en begrijpend lezen blijven we de nadruk er op leggen dat het heel 

belangrijk is dat de kinderen veel, heel veel  hardop lezen! Dit zullen we op school 

organiseren en ook willen we het lezen thuis stimuleren, het leesplezier & de leesmotivatie 

vergroten. Jullie horen van de eigen leerkracht hoe we dat gaan doen. 

Volgende week start de Kinderboekenweek. Op school zullen we er veel aandacht aan gaan 

besteden. Willen jullie thuis je kinder(en) stimuleren, thuis ook samen (voor) lezen en met 

ons samen werken aan het vergroten van leesplezier en leesvaardigheid?  

Immers, lezen heb je nodig bij alles wat je doet!  

Vierkeerwijzer 

Afgelopen studiedag, maandag 19 september, hadden we weer een studiedag onder leiding 
van Marco Bastmeijer. Hij is de bedenker van Vierkeerwijzer en heeft ons als team weer op 
een zeer boeiende manier geïnspireerd. 

Waar staat V I E R keerwijzer ook al weer voor? 

De V staat voor vragen. Bij elk thema staan 5 vragen centraal, die door de leerkracht 
worden aangeboden/behandeld en regelmatig worden herhaald. Zo borgen we dat de 
kinderen in ieder geval een bepaalde basiskennis bezitten aan het einde van het thema. 

De I staat voor ik. Wat weet ik allemaal al over het onderwerp. Welke voorkennis is al 
aanwezig. Maar ook: wat wil ik allemaal nog meer weten. Kinderen mogen zelf vragen stellen 
en hiermee aan de slag gaan. Dit vergroot de betrokkenheid. 

De E is van experimenteren en ervaren. De kinderen gaan aan de slag met een 
zelfgekozen opdracht die bij hen past. De een gaat met een talige opdracht aan de slag, de 
ander werkt liever met zijn handen; de een werkt graag samen, de ander liever alleen. Het 
kan allemaal. 

Tot slot hebben we nog de R van Resultaat. De kinderen kunnen na een les vertellen wat 
ze hebben ontdekt, ze kunnen hun gemaakte werk laten zien en aan het einde van het 



 

thema maken alle kinderen de kennistest. Dit mag iedereen op zijn eigen manier doen. Ieder 
kind is uniek! 

Het thema wat waar we nu mee bezig zijn is: ‘Mijn Lijf’. 

Op de studiedag hebben we verschillende onderwerpen met elkaar besproken: hoe kun je 
bijvoorbeeld technieklessen koppelen aan het thema, of Engels, of begrijpend lezen. Welke 
technieken moeten kinderen beheersen en hoe zorgen we dat alle kinderen dit voldoende 
oefenen. Hoe bewaren we de kennistesten, hoe kunnen we nog meer samenwerken? Er was 
weer veel te bespreken en te leren en we hebben met elkaar goede afspraken gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiemiddag Integraal Kindcentrum De Helmstok 
 
Op vrijdagmiddag 16 september heeft het schoolteam samen met het team van Kleurrijk een 
studiemiddag gehad over IKC (Integraal Kind Centrum). We werken er naar toe om in 2024 
een IKC te worden. Er is een werkgroep bestaande uit Henrieke en Hinke (school) en Lilian 
en Linda (Kleurrijk) die een aantal keer per jaar bij elkaar komt om te bekijken welke dingen 
er gedaan moeten worden om een IKC te worden. Er zijn al een aantal dingen in gang gezet 
om de samenwerking te versterken. Denk aan gezamenlijke thema's van Vier Keer Wijzer. 
Het Kindvolgsysteem KIJK wordt ook bij het KDV gebruikt voor de overdracht naar de 
kleuters en ook de Kanjertraining is bij de Kleurrijk medewerkers bekend. Het personeel van 
Kleurrijk geeft geen lessen van de Kanjertraining, maar heeft wel een cursus gevolgd zodat 
ze weten wat de Kanjertraining is en we dezelfde taal spreken als op school.  
 
De komende tijd hebben de volgende punten onze aandacht: 
 

 gedeelde visie 

 wij-cultuur versterken 

 samenwerking bevorderen 

 doorgaande lijn - samenwerking m.b.t. zorg en begeleiding, leerlijnen en rijke 
leeromgeving. 

 
Zowel school als Kleurrijk vinden het belangrijk dat wij samenwerken in het belang van de 
ontwikkeling van onze kinderen. Door de samenwerking en afstemming bevorderen we dat 
steeds meer. 



 

 
Mocht je vragen of ideeën hebben over het IKC, stel ze gerust aan Hinke (school) of Linda 
(Kleurrijk). 

 
Uitnodiging! Voorlichting Greijdanus (VO) op de Helmstok 
 
Op woensdagavond 9 november DV wordt er voor de ouders van onze leerlingen uit de 
groepen 6 t/m 8 een voorlichtingsavond gehouden door het Greijdanus; School voor 
gereformeerd voortgezet onderwijs in Zwolle (www.greijdanus.nl) 
 
Op deze avond wordt er door een medewerker van het Greijdanus verteld waar de school 
voor staat en wat zij allemaal te bieden heeft.  
Daarnaast zal er een ouder vanuit de buscommissie aanwezig zijn die iets vertelt over het 
leerlingenvervoer naar Zwolle. Ook een oud leerling van de Helmstok, nu leerling Greijdanus 
wil vragen beantwoorden van ouders.  
 
Een goed moment om laagdrempelig kennis te maken met deze school! 
 
Tijd: Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30uur 
Locatie: Helmstok  
 
Van harte uitgenodigd! 
 
 

Nieuws vanuit KDV en BSO De Helmstok/ oktober 2022                           
 

 

 

 

 

Het gras verdort, de bloem valt af, 

maar het Woord van onze God 

bestaat voor eeuwig (Jesaja 40:8) 

 

 

KDV 

Ondanks het regenachtig weer van de afgelopen weken hebben we lekker 

gewandeld en zijn we opzoek gegaan naar mooie kastanjes. We hebben op de 

groep namelijk een hele leuke herfsttafel met allemaal herfstspullen erop.  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greijdanus.nl/


 

Op de groep hebben we ook een nieuwe knuffel ‘Dombo’ die bij alle kinderen 

om de beurt een week mag logeren. In het schriftje dat in de tas van Dombo zit, 

worden alle avonturen die hij meemaakt bij de kinderen opgeschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

Thema 

Tot en met 13 oktober zullen we bezig zijn met het thema ‘Dit is mijn lichaam’. We 

ontdekken allemaal dingen over ons  

eigen lichaam en we bekijken onszelf in de spiegel, want God heeft ons natuurlijk heel 

prachtig en waardevol gemaakt.  

Dit zijn de liedjes die we gaan zingen:  

https://m.youtube.com/watch?v=BPzZ4CNdPWo 
https://m.youtube.com/watch?v=c5AIRXUdPXY 
 
Vanaf 17 oktober starten we met het thema ‘Herfst’.  

 
 

 

 

 

 

 

BSO  

Nieuwe Stagiaire op de BSO 
Vanaf 26 september hebben we op de BSO een nieuwe stagiaire. Haar naam is Stefana 

Klomp. We zijn erg blij met haar en wensen haar veel werkplezier toe.  

Van harte welkom Stefana! 

Afscheid juf Petra ` 

Petra gaat ons jammer genoeg verlaten. Ze gaat haar stageperiode afmaken in St. 

Jansklooster. Wij bedanken haar voor de fijne samenwerking en wensen haar veel succes 

en plezier toe.  

Vacature pedagogisch medewerker 
Bij ons op de BSO zijn we hard op zoek naar een nieuwe collega. Weet u iemand die 
geïnteresseerd is in deze baan, dan kunt u de vacature delen via de onderstaande link. 
https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/vacatures/ 
 
Terugblik  

Tijdens de zomervakantie zijn we samen met de kinderen bezig geweest met het thema 

‘Sport’. We hebben verschillende activiteiten gedaan en aangezien we heerlijk weer 

hadden waren we veel buiten. Waterpret was hun favoriete activiteit! 

https://m.youtube.com/watch?v=BPzZ4CNdPWo
https://m.youtube.com/watch?v=c5AIRXUdPXY
https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/vacatures/


 

 

Thema 

We gaan nog 3 weken door met het thema ‘Dit is mijn lijf’ en in de herfstvakantie starten 

we met het thema ‘Herfst’ 

  

 

Hartelijke groeten, Team KDV/ BSO De Helmstok. 

 



 

 
 
 
 
Duurzaamheid op De Helmstok Gideon Duitman (groep 6) heeft een groepje leerlingen om 

zich heen verzameld die gaan meedenken om in eerste instantie het thema duurzaamheid 

handen en voeten te geven op onze school: 

Dit seizoen draaien mee: 

1. Rebekka Rozendaal Groep 8 

2. Vriendin van Rebekka Groep 8 

3. Joris Hijmissen Groep 7 

4. Simcha Bekkema Groep 7 



 

5. Joel Noordhoek Groep 6 

6. Noah Versprille Groep 5 

Op de site van Gideon Groeneschool7.webnode.nl vind je een stukje over deze kinderen 

 

 

http://groeneschool7.webnode.nl/

