
Beste	  ouders/verzorgers,	  
	  	  
Quadratum,	  daar	  krijg	  je	  energie	  van.	  
	  	  
Een	  heerlijke	  herfstvakantie	  met	  voor	  de	  tijd	  van	  het	  jaar	  mooi	  weer	  ligt	  al	  weer	  achter	  ons	  
en	  we	  bereiden	  ons	  voor	  op	  de	  gezellige	  tijd	  tussen	  ‘baard	  en	  boom’.	  De	  Oudercommissie	  
heeft	  in	  de	  afgelopen	  periode	  veel	  werk	  verzet.	  Een	  terugblik	  verderop	  in	  de	  nieuwsbrief	  
biedt	  een	  mooie	  impressie	  van	  de	  activiteiten.	  	  	  
De	  goed	  bezochte	  thema-‐koffieochtend	  van	  31	  oktober	  stond	  in	  het	  teken	  van	  omgaan	  met	  
gevoelens	  en	  veranderingen.	  U	  bent	  van	  harte	  uitgenodigd	  voor	  de	  volgende	  
themabijeenkomst	  die	  staat	  gepland	  op	  woensdagochtend	  28	  november	  a.s.	  Dan	  kunt	  u	  met	  
Elaine	  in	  gesprek	  gaan	  over	  zelfbeeld,	  zelfvertrouwen	  en	  weerbaarheid.	  	  
	  	  
Op	  woensdag	  31	  oktober	  hebben	  we	  tijdens	  een	  gezamenlijk	  moment	  in	  onze	  gymzaal	  het	  
thema	  Energie	  officieel	  geopend.	  Dankzij	  de	  hulp	  van	  enkele	  jonge	  wetenschappers	  in	  spé	  
heeft	  iedere	  groep	  een	  onderzoeksvraag	  gekregen.	  Daar	  wordt	  in	  de	  komende	  weken	  aan	  
gewerkt.	  (foto	  van	  Patricia	  en	  Lieneke)	  

	  
	  	  
Personeel	  
Meester	  Michel	  is	  aan	  het	  herstellen	  van	  zijn	  knie-‐operatie.	  Het	  herstelproces	  gaat	  langzaam	  
vooruit.	  Achter	  de	  schermen	  is	  Michel	  bezig	  voor	  onze	  leerlingen	  om	  clinics	  te	  organiseren	  
en	  heeft	  hij	  ondermeer	  het	  draaiboek	  voor	  de	  schaatslessen	  voorbereid.	  Namens	  meester	  
Michel	  hartelijk	  dank	  voor	  de	  mooie	  kaart	  die	  hij	  van	  onze	  leerlingen	  heeft	  ontvangen!	  	  	  
	  



Op	  11	  oktober	  is	  juf	  Myrte	  begonnen	  met	  de	  Yogalessen.	  Verderop	  in	  de	  nieuwsbrief	  zal	  ze	  
zich	  aan	  u	  voorstellen	  
	  
Na	  een	  aantal	  sollicitaties	  zijn	  we	  erin	  geslaagd	  een	  nieuwe	  collega	  aan	  onze	  school	  te	  
verbinden.	  Anna	  Minnigh	  zal	  vanaf	  de	  tweede	  week	  december	  de	  Engelse	  conversatielessen	  
verzorgen	  voor	  alle	  groepen.	  Naast	  de	  lessen	  bij	  de	  eigen	  groepsleerkracht	  is	  dit	  een	  mooie	  
aanvulling	  op	  ons	  curriculum.	  Ook	  Anna	  stelt	  zich	  verderop	  in	  de	  nieuwsbrief	  aan	  u	  voor.	  	  
	  	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Bert	  Wierenga	  
	  
sinterklaas	  
zaterdag	  17	  november	  komt	  de	  sint	  aan	  in	  ons	  land.	  Net	  als	  vorig	  jaar	  maken	  we	  weer	  met	  
heel	  de	  school	  surprises.	  Maandag	  19	  november	  trekken	  we	  de	  lootjes	  en	  krijgen	  alle	  
kinderen	  het	  getrokken	  lootje	  mee	  naar	  huis	  samen	  met	  een	  brief	  over	  alle	  spelregels	  
rondom	  de	  surprises.	  Op	  3	  december	  mogen	  de	  surprises	  dan	  ingeleverd	  worden	  in	  het	  
speellokaal.	  We	  maken	  er	  een	  echte	  tentoonstelling	  van.	  Veel	  plezier	  bij	  alle	  
voorbereidingen,	  het	  knutselen	  en	  het	  dichten!	  	  	  
	  
Belangrijke	  data	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

19	  november	   	   Lootjes	  trekken	  in	  de	  klas	  en	  mee	  naar	  huis!	  

24	  november	  	   	   Regiofinale	  Lego	  League	  

26-‐30	  november	   week	  van	  de	  ouder-‐	  en	  kindgesprekken	  	  

28	  november	   	   koffieochtend	  met	  Elaine:	  zelfvertrouwen,	  zelfbeeld	  en	  weerbaarheid	   	  

29	  november	   	   avond	  van	  de	  ouder-‐	  en	  kindgesprekken	  

3	  december	   	   Surprises	  inleveren	  en	  kijkmoment	  tussen	  14:45	  uur	  en	  15:15	  uur	  

4	  december	   	   kijkmoment	  tussen	  8:30	  uur	  en	  9:00	  uur	  

5	  december	   	   Sinterklaasfeest:	  12.00	  uur	  uit	  	  

6	  december	  	  	   	   Studiedag:	  leerlingen	  vrij	  

10	  december	   	   inspectiebezoek	  

Iedere	  woensdag	  is	  er	  een	  koffieochtend.	  De	  koffie	  staat	  klaar	  vanaf	  9.00	  uur.	  	  

	  	  
	  Anne	  
	  Beste	  ouders,	  	  
	  	  
Mijn	  naam	  is	  Anna	  en	  ik	  zal	  vanaf	  11	  December	  wekelijks	  Engelse	  conversatie	  lessen	  geven	  
aan	  alle	  klassen.	  
Ik	  heb	  jaren	  in	  het	  buitenland	  gewoond,	  waaronder	  ook	  6	  jaar	  in	  Australië.	  In	  Australië	  heb	  ik	  
Engels	  gegeven	  aan	  immigranten	  en	  in	  Nederland	  vooral	  op	  middelbare	  scholen.	  
Afgelopen	  week	  heb	  ik	  een	  proefles	  gegeven	  in	  groep	  6/7	  en	  dat	  beviel	  mij	  erg	  goed.	  Ik	  vind	  
het	  ontzettend	  leuk	  om	  met	  kinderen	  te	  werken	  die	  net	  iets	  verder	  kijken	  dan	  wat	  er	  in	  een	  



boek	  staat.	  Natuurlijk	  hoop	  ik	  dat	  ik	  uw	  kind	  nog	  enthousiaster	  kan	  maken	  voor	  mijn	  vak	  en	  
dat	  ik	  uw	  kind	  net	  dat	  beetje	  extra	  zal	  kunnen	  bieden.	  
Tot	  in	  December	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  Anna	  
	  
Tot	  11	  December!	  
	  
	  
	  
Myrte	  	  	  
	  
Beste	  ouders,	  
Ik	  wil	  me	  graag	  aan	  u	  voorstellen;	  mijn	  naam	  is	  Myrte	  van	  Zutphen	  en	  ik	  geef	  vanaf	  11	  
oktober	  elke	  donderdag	  yogales	  aan	  uw	  kinderen.	  
Ik	  heb	  er	  enorm	  veel	  zin	  in	  om	  deze	  uitdaging	  aan	  te	  gaan!	  Mijn	  motivatie	  is	  zo	  vurig	  
omdat	  ik	  er	  al	  langer	  van	  overtuigd	  ben	  dat	  de	  kennis	  die	  ik	  in	  mijn	  opleiding	  (Saswitha	  
opleiding	  voor	  Yoga	  en	  Wijsbegeerte)	  heb	  meegekregen,	  eigenlijk	  voor	  ieder	  kind	  vanuit	  
school	  beschikbaar	  zou	  moeten	  zijn.	  Vaardigheden	  die	  je	  leren	  volledig	  te	  ontspannen,	  je	  
emoties	  te	  overzien,	  je	  adem	  te	  beheersen,	  je	  weerbaar	  te	  maken	  en	  nog	  zoveel	  meer	  
dingen	  die	  te	  maken	  hebben	  met	  “het	  gedoe”	  dat	  iedereen	  tegenkomt	  in	  zijn/haar	  leven.	  
Ik	  vroeg	  me	  af	  waarom	  ik	  nooit	  op	  school	  heb	  geleerd	  over	  ‘het	  leven’.	  
Ik	  wil	  kinderen	  leren	  thuiskomen	  in	  hun	  lichaam.	  Zodat	  ze,	  in	  welke	  situatie	  dan	  ook,	  
kunnen	  terugkeren	  naar	  die	  veilige	  basis.	  Ik	  wil	  ze	  versteld	  doen	  staan	  van	  de	  
mogelijkheden	  van	  hun	  lichaam,	  maar	  vooral	  bewust	  laten	  ervaren	  wat	  bepaalde	  
bewegingen	  doen.	  Tegelijkertijd	  leren	  ze	  omgaan	  met	  hun	  persoonlijke	  blokkades.	  Omdat	  
dat	  best	  kwetsbaar	  is	  staan	  respect	  voor	  elkaar	  en	  voor	  jezelf	  voorop!	  
Elke	  les	  kan	  ervaren	  worden	  als	  een	  korte	  vakantie,	  even	  weg	  van	  de	  dagelijkse	  dingen.	  
Via	  een	  fantasierijk	  verhaal	  komen	  de	  kinderen	  in	  beweging	  en	  leren	  ze	  op	  een	  speelse	  
manier,	  en	  met	  behulp	  van	  muziek,	  terugkerende	  ritueeltjes	  en	  verschillende	  materialen,	  
wat	  adem,	  beweging	  en	  stilte	  voor	  ze	  kan	  doen.	  
Ik	  zie	  er	  erg	  naar	  uit	  om	  met	  de	  oudere	  kinderen,	  naast	  de	  spel-‐elementen	  (waar	  elk	  kind	  
behoefte	  aan	  heeft),	  een	  vertaalslag	  te	  maken	  naar	  de	  yogafilosofie	  n.a.v.	  vragen	  die	  bij	  
de	  kinderen	  leven,	  dingen	  waar	  ze	  mee	  worstelen.	  
Voor	  nu	  hoop	  ik	  vooral	  een	  vertrouwensband	  met	  de	  kinderen	  op	  te	  bouwen	  zodat	  ze	  zich	  
in	  alle	  veiligheid	  vol	  overgave	  kunnen	  ontspannen!	  
Hartelijke	  groet	  en	  wellicht	  tot	  ziens	  op	  het	  schoolplein!	  
Myrte	  van	  Zutphen	  
	  
First	  Lego	  League	  
Na	  een	  heuse	  sollicitatieprocedure	  zijn	  de	  leden	  van	  de	  twee	  First	  Lego	  League	  teams	  de	  
afgelopen	  weken	  druk	  bezig	  geweest	  met	  het	  werken	  aan	  de	  opdrachten	  en	  het	  onderzoek	  
dat	  hoort	  bij	  de	  FLL.	  	  
Op	  de	  dinsdag-‐	  en	  vrijdagmiddag	  zijn	  de	  leerlingen	  onder	  leiding	  van	  de	  teamcoaches	  met	  
enthousiasme	  aan	  het	  werk	  aan	  de	  opdrachten.	  Wessel,	  de	  vader	  van	  Duco,	  is	  iedere	  
dinsdagmiddag	  aanwezig	  om	  het	  ene	  team	  te	  begeleiden.	  Jesse,	  de	  vader	  van	  Anna	  Rosa	  
doet	  dit	  iedere	  vrijdagmiddag	  voor	  het	  andere	  team.	  De	  eerste	  teammissies	  zijn	  
geprogrammeerd	  en	  de	  Evi3	  rijdt	  precies	  het	  parcours	  over	  de	  Challenge	  mat.	  Mooi	  om	  te	  



zien!	  Naast	  de	  programmeer	  uitdagingen	  is	  er	  ook	  een	  onderzoekvraag	  waar	  de	  leerlingen	  
aan	  werken.	  Wij	  zijn	  heel	  benieuwd!	  
Dit	  is	  het	  eerste	  jaar	  dat	  Quadratum	  deelneemt	  aan	  deze	  wedstijd.	  Dat	  maakt	  het	  extra	  
spannend!	  De	  voorbereidingstijd	  die	  de	  teams	  (gehad)	  hebben	  tot	  de	  regiofinale	  is	  beperkt.	  
Deelname	  aan	  de	  regiobijeenkomst	  is	  voor	  onze	  leerlingen	  en	  voor	  ons	  een	  ervaring,	  een	  
leermoment,	  een	  interactie	  mogelijkheid	  met	  andere	  scholen	  en	  de	  gelegenheid	  om	  te	  
reflecteren	  op	  het	  proces	  dat	  de	  teams	  met	  elkaar	  hebben	  doorgemaakt.	  	  	  	  
Namens	  alle	  leerlingen	  en	  leerkrachten	  wensen	  we	  onze	  deelnemers	  heel	  veel	  succes	  tijdens	  
de	  regiofinale.	  Deze	  vindt	  plaats	  op	  zaterdag	  24	  november	  op	  de	  RDM	  Campus,	  Heijplaat	  
Rotterdam.	  De	  dag	  start	  om	  8.30	  uur	  en	  zal	  tot	  ongeveer	  14.30	  uur	  duren.	  	  
FLL’ers,	  heel	  veel	  plezier	  en	  succes!	  
	  
Joy:	  wat	  plaatjes	  en	  foto’s	  erbij.	  Hoef	  je	  niet	  te	  gebruiken,	  maar	   kan	  
wel.	  	  

	  
	  

	  
	  


