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Agenda  
Kerstvakantie Vr 23 december vanaf 12.00 uur  

tot en met vr 6 januari 
Studiedag  Ma 6 februari 
Voorjaarsvakantie Ma 20 februari t/m vr 24 februari 
Tweede Paasdag Ma 20 april 
Studiedag Vr 14 april 
Meivakantie Ma 24 april t/m vr 5 mei 

Nieuws van de regiodirectie   
Wanneer het bijna Kerst is, heb ik altijd het gevoel dat we alweer halverwege het 
schooljaar zijn. Ook al weet ik dat dat pas eind januari zo is. Maar toch, als ik terugblik en 
zie waar we met alle collega`s vanaf eind augustus mee aan de slag zijn gegaan, en ik leg 
daar het schooljaarplan naast, dan hebben we al veel gedaan.   
Het thema van ons jaarplan 2022-2023 is: “Minder Beter Doen”. Waarom dit thema?  
Deels vanuit onze gedrevenheid en deels ook door externe ontwikkelingen bevatte onze 
eerdere jaarplannen altijd heel veel doelen, waar soms tussentijds nog iets nieuws aan 
toegevoegd werd omdat we dat ook belangrijk vonden. Dat gaf het team weleens het 
gevoel dat ze te weinig tijd hadden voor wat het belangrijkste is, namelijk goed passend 
onderwijs geven aan onze leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte. En dat 
willen we wel.   
Om meer tijd en aandacht te geven aan les-ontwerpen en les-voorbereiden samen met 
collega`s, zijn we gestart met de methodiek “LeerKRACHT”. Met deze methodiek worden 
we samen iedere dag een beetje beter. De eerste weken van het schooljaar stond de 
groepsdynamiek centraal en vanaf de herfstvakantie zijn we aan de slag gegaan met 
woordenschat. In het tweede deel van het schooljaar komt rekenen aan bod. We gaan de 
nieuwste versie van onze rekenmethode Wereld In Getallen gebruiken. Aan het eind van 
het schooljaar staat “Leren Leren” centraal met aandacht voor zelfstandig werken én 
samenwerken.  
Dat gebeurt er in de school. Maar buiten de school zijn er ook ontwikkelingen gaande 
waarover ik u graag informeer.  
In het Samenwerkingsverband Stromenland (dat u vast kent van de 
toelaatbaarheidsverklaring die u nodig had voor uw kind om bij ons geplaatst te kunnen 
worden) wordt gewerkt aan thuisnabij onderwijs en meer inclusief onderwijs ook voor 
kinderen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is. Mogelijk krijgt u daar in de nabije 
toekomst ook mee te maken. Wanneer wij, en jullie als ouders, verwachten dat jullie kind 
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terug kan naar een reguliere school in de buurt, dan ondersteunen medewerkers van het 
Samenwerkingsverband u daarbij.  
Daarnaast zijn we voor onze scholen op zoek naar een nieuw bestuur dat de 
doorontwikkeling van het speciaal onderwijs dat wij bieden beter kan ondersteunen. Met 
de teamleden is in beeld gebracht wat wij daarbij belangrijk vinden. Dit zijn de volgende 
items: kleine groepen kunnen behouden, voldoende opgeleid personeel, het moet echt 
een onderwijsinstelling zijn die veel kennis van speciaal onderwijs heeft. Doorontwikkeling 
op speciaal onderwijs en de samenwerking met jeugdzorg.   
Dit zoeken naar een nieuw bestuur is een proces dat we zorgvuldig doen. Juist omdat we 
ook in de toekomst het best passend onderwijs voor kinderen met een complexe 
ondersteuningsbehoefte willen kunnen blijven bieden.  
Er is heel veel werk verzet in 2022 en dat krijgt zeker een vervolg in 2023. Maar voor dat 
zover is, wens ik u eerst een heel fijne Kerst en een goede start in 2023.  

 
Karin van der Velden 

Nieuws van de locatieleider   
Het is alweer december. Het weer is lang heerlijk geweest. Verwend als we zijn aan de 
warme temperaturen, valt de eerste kou altijd wat tegen. 
De leerlingen hebben niet altijd zin hun jas aan en ook nog dicht te doen. Het spelen 
buiten is lekker als je veel beweegt en je daardoor de kou niet voelt. 
 
De komst van de Sint zorgde voor de nodige spanning bij met name de jongere kinderen. 
De, soms zelfgemaakte of gekleurde schoen werd gezet en Omkeerpiet vulde deze met 
lekkernijen. 
Het bruiste van energie deze dagen in de klas, op de gang en op het schoolplein. 
Wellicht ook bij u thuis? 
 
In de hal heeft de stal van Ozosnel, inmiddels plaats gemaakt voor een kerststal, 
lichtsnoeren door prachtige dennenbomen. 
De leerlingen in de klas worden verwelkomd met sfeerverlichting en haardvuurbeelden. 
Afgelopen week hebben veel ouders gereageerd op de oproep om in de klas te komen 
helpen met de kerstknutselactiviteit. Dank voor jullie warme betrokkenheid! 
 
Vanochtend, 22-12 passeerden veel leerlingen met glunderende gezichten met schalen, 
tassen en trommels. Vanmiddag is de, inmiddels traditionele, kerstlunch! 
Veel leerlingen hebben hun mooiste kleren aan. De juffen en meesters een ‘foute’ 
kersttrui. Alles draagt bij aan een knusse sfeer in elke klas. 
 
Vrijdag 23-12 begint de kerstvakantie. Een tijd om tot rust te komen. 
In enkele klassen zijn in deze eerste maanden van het schooljaar personele verschuivingen 
geweest. Dit heeft onrust gegeven. Soms ontstaan er situaties waar we als organisatie 
geen invloed op hebben. Ik heb er vertrouwen in dat we in januari 2023 goed en in rust 
kunnen starten. 
Ik wens u allen fijne dagen in gezelschap van uw naasten en een goede start van 2023. 
 
Nardi Miggiels, locatieleider De Bron/De Tapir 
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Sinterklaasfeest   

Wat was het weer een feest was op De Bron / De 
Tapir. Gezellig met pepernoten en warme chocomel. 

De Sint bracht een bezoek aan alle 
onderbouwklassen en had voor alle groepen een 
klassencadeau meegenomen. In de 
bovenbouwgroepen werden prachtige surprises aan 
elkaar gegeven en/of mooie, grappige gedichten 
voorgedragen. We kijken terug op een heel gezellig 
Sinterklaasfeest. Dag Sinterklaas, tot volgend jaar!!  

Medezeggenschapsraad Regio Nijmegen  
Vrijwillige ouderbijdrage afgeschaft 
De Medezeggenschapsraad heeft voorgesteld en ingestemd met afschaffing van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Alle leerlingen konden altijd al meedoen aan de activiteiten op 
school, omdat De Tapir geen leerlingen uitsloot.  
Voor de leerlingen verandert er dus niets.  
Voor ouders in deze dure tijden wellicht een meevaller. 
 
Heeft u vragen m.b.t. de MR dan kunt u ons altijd een mailtje sturen naar de Voorzitter 
van de MR: y.rijks@entreaonderwijs.nl 
 

 

Schoolfotograaf 
Foto Koch heeft afgelopen dinsdag 11 oktober 
schoolfoto’s gemaakt. De complete afhandeling van de 
schoolfotografie verloopt via internet. Na ongeveer 
twee weken ontvangt u via de leerkracht een 
inlogkaartje. Op de inlogkaart vindt u een uniek 

inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl.  
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de 
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), 
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.   

Communicatie via PARRO   
Voor praktische zaken gaat de communicatie tussen u, ouders en de leerkracht via de 
Parro-app. Dit werkt snel en prettig voor u en voor ons. 
Onze school hanteert afspraken m.b.t. de communicatie. 
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Onder kindtijd (8.30-14.15 uur) heeft de leerkracht aandacht voor uw kind en de klas en 
wordt er niet op een Parro-bericht gereageerd. 
Stuurt u onder kindtijd een bericht dan krijgt u waarschijnlijk pas na 14.30 uur een reactie.  
Uitzonderingen daargelaten, hierover is altijd vooraf contact. 
Natuurlijk kunt u ook altijd ons secretariaat bellen als u iets wilt doorgeven, zij geeft dit 
door aan de betrokken leerkracht. 

Opfrissing Coronamaatregelen   
Op school volgt iedereen de adviezen tegen verspreiding van Corona. Het naleven van 
deze basisadviezen blijft belangrijk. Op dit moment is er geen aanleiding voor aanvullende 
maatregelen vanuit de Rijksoverheid. 
Om de basisadviezen en andere informatie over de Nederlandse aanpak en de 
maatregelen voor onderwijs weer even op te frissen hieronder de informatie van de 
Rijksoverheid.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/b
asisonderwijs-en-speciaal-onderwijs 

Nieuws uit klas Paars   
In klas Paars hebben we een gezellige sinterklaasviering achter de rug. De surprises en 
gedichten waren erg leuk gemaakt. De kinderen zijn tijdens deze dag kort bij Sinterklaas op 
bezoek geweest om even een foto te maken. Verder hebben ze nog leuk gespeeld met de 
cadeautjes. De komende periode zijn we klaar om met elkaar Kerst op een gezellige manier 
te vieren. 

Wist u dat….? 
 alle belangrijke informatie over school ook te vinden is op de website van school 

www.detapirschool.nl of www.debronschool.nl; 
 de kalender/vrije dagen ook via het Ouderportaal te zien zijn; 
 de absenties via Parro doorgegeven kunnen worden; 
 we de gegevens uit de schoolgids ook bij Scholen Op De Kaart hebben staan 

www.scholenopdekaart.nl ; 
 als u gegevens wilt wijzigen (verhuizing etc.) u dit ook via het Ouderportaal kunt 

regelen;  
 u met het secretariaat contact op kunt nemen als er vragen zijn over het 

Ouderportaal, Parro of de privacyvoorkeuren. 

 
Fotogalerie van klas Geel 
  



  
 

Nieuwsbrief onderwijs entrea lindenhout 

 

Gezonde traktaties in 2023  
Trakteren is feest! Kinderen krijgen in een 
schooljaar al snel 20 traktaties. Trakteren 
mag ook want jarig zijn is feest.  
Als Gezonde School zien wij in het nieuwe 
jaar 2023 graag alleen nog een kleine 
gezonde traktatie. Probeer bijvoorbeeld een 
traktatie te maken waar weinig calorieën in 
zitten. 

Het Voedingscentrum heeft voor u wat voorbeelden van gezonde traktaties  die u thuis 
ook samen met uw kind kunt maken. 
Leuk voor op school én thuis!  

U hoeft natuurlijk niet te wachten tot 
januari 2023 met de gezonde 
traktaties. Daarom nu alvast wat 
inspiratie speciaal voor Kerst. 

 
 
 
 

Zwemmen met korting op studiedagen  
Dit schooljaar zijn de scholen van Onderwijs entrea lindenhout aangemeld voor zwemmen 
met korting op onze studiedagen. Zwemmen is een ontspannend, gezond én gezellige 
bezigheid. Wij willen dit graag stimuleren en daarom kunnen leerlingen als er een studiedag 
is komen zwemmen voor slechts 4,00 p.p. (i.p.v. 6,00 euro) in Sportfondsenbad Nijmegen-
West. Dit is de prijs vanaf januari 2023. Tussen 10.00 en 14.00 uur zijn de kinderen van harte 
welkom. Lees de brief van Sportfondsen om te zien wat de spelregels zijn.   
De Bron/De Tapir wenst jullie alvast veel plezier op de eerstvolgende studiedagen die op ma 
6 februari en op vrijdag 14 april vallen.  
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Terugblik thema-avond “Leren & Leven”  
Op de thema-avond van 8 november over onze SEO-methode ‘Leren & Leven’ hebben we 
een grote groep ouders/verzorgers mogen ontvangen in de aula van De Tapir. De avond 
werd geleid door Marjo van Kerkhof (leerkracht van De Berg) en Meike Frieling (leerkracht 
van De Tapir) en het was een levendige bijeenkomst door de enthousiaste deelname van 
ouders. De ouders hebben niet alleen op de stoel gezeten, maar ook actief meegedaan 
met de leren-en-leven-opdrachten. Op die manier hebben de ouders hopelijk een goede 
indruk gekregen van het programma en het aanbod aan de kinderen in de klas.  
Wij waren enthousiast over de avond en ouders hebben aangegeven dat ze interesse in 
een bijeenkomst met nog meer verdieping.  

 

Gratis ontbijttas voor basisschoolkinderen die zonder ontbijt naar 
school gaan   

Kinderen in de Nijmeegse wijken Lindenholt, Dukenburg, Hatert en Grootstal hoeven 
vanaf 7 december niet meer met een lege maag naar school. De gemeente Nijmegen, 
Vincentius Vereniging Nijmegen en Bindkracht10 geven een gratis gezond ontbijt in de 
vorm van een wekelijkse ontbijttas. 
Iedere dinsdagmiddag kunnen ouders een ontbijttas ophalen bij een uitgiftepunt in de 
wijk. Op 6 december zijn de eerste tassen uitgedeeld en is het initiatief gestart. We 
leveren standaard gezinstassen, waarin voldoende producten zitten voor in ieder geval 
twee kinderen. Bij grotere gezinnen leveren wij maatwerk. In de ontbijttas zitten genoeg 
producten om iedere schooldag met een volle maag te starten. 

 

De directie en het team van De Bron  
De Tapir wenst alle leerlingen en hun 

ouder(s) en/of verzorger(s) gezellige en 
fijne kerstdagen en een  

fantastisch  2023! 


