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Terugblik 

Koffieochtend 
Op 10 september hebben wij onze eerste 
koffieochtend gehad. Ouders die de kinderen 
naar school hadden gebracht konden even 
een lekker bakje koffie of thee op het 
schoolplein drinken. Wij willen graag de 
ouders de gelegenheid geven om vragen te 
stellen, informatie te vragen. Door de Corona 
maatregelen is dit nu iets lastiger. Buiten het 
feit dat het altijd mogelijk is om te bellen of 
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 te mailen kan het ook door het samen 
drinken van een kopje koffie. Uiteraard 
kun je ook altijd even voor de gezelligheid 
aansluiten en een kopje koffie blijven 
drinken. In verband met de 
weersvoorspellingen kondigen wij een 
koffieochtend twee dagen van tevoren 
aan via Parro. Wees welkom! 

 

 

In groep 1/2 lezen wij het verhaal ”Max en 
het dorpje” voor de kanjertraining. 
De kinderen maken kennis met de kleuter 
Max. Max ontdekt een heel klein dorpje 
achter een struik. In dit dorpje wonen apen, 
konijnen, vogels en tijgers. De dieren uit 
het verhaal hebben allemaal een eigen 
kleur pet. De petten die ze op hebben 
geven aan welk gedrag de dieren vertonen. 
Zo hebben de apen een rode pet. Deze pet 
is de pet van grappig doen. 
Heel vaak is dat leuk maar soms wordt het 
ook vervelend als er steeds gelachen wordt. 
Vooral als het eigenlijk helemaal niet 
grappig is. De kinderen maken kennis met 
deze apen die te grappig willen zijn en 
daarom gaan uitlachen en meelopen. 
De konijnen hebben een gele pet op. Dit is 
de pet van vriendelijkheid, luisteren en 
gevoelig zijn. De konijnen zijn iets te 
gevoelig en worden daarom bang van alles 
dat de andere dieren doen. Ze durven niet 

te zeggen dat ze het niet leuk vinden en 
kruipen daarom liever in hun huisje weg. 
De pestvogels dragen een zwarte pet. Dit is 
de pet van veel durven en plannetjes 
bedenken. Maar ook dat kan soms te veel 
aanwezig zijn. De pestvogels met de zwarte 
pet op willen daarom de baas spelen en 
iedereen moet naar hen luisteren. Ze 
vinden daarom dat ze ook het recht hebben 
om een ander pijn te doen. 
De tijgers in het dorp hebben een witte pet 
op. De witte pet wil zeggen dat je jezelf 
bent en dat je te vertrouwen bent. Je hebt 
eigenlijk van alle petten een beetje in je. Je 
bent misschien wel vrolijk en blij, zoals de 
rode pet. Je bent misschien wel vriendelijk 
en je kunt een ander goed helpen, zoals de 
gele pet. En je bent ook wel stoer en durft 
te zeggen wat je vindt, zoals de zwarte pet. 
Als je een combinatie met de witte pet 
hebt, zijn alle petten die je draagt (en het 
gedrag dat daarbij past) heel prettig. 
  

Agenda 

30 sept.  Start van de Kinderboekenweek 
30 sept.  Verkeersquiz groep 7/8 in de Meerpaal 
8 okt.  Afsluiting van de Kinderboekenweek 
9 okt.   Studie dag, alle kinderen zijn vrij 
12-16 okt. Herfstvakantie 

 

Kanjernieuws van groep 1/2 

Nieuwsbrief 
Nr. 3 - September 2020 

De afgelopen periode heeft voornamelijk in het teken gestaan van elkaar leren 
kennen. De kinderen in de groep, de nieuwe collega’s in het team, nieuwe ouders 
etc. Het kamp en de groepsdagen waren een mooie manier om intensief kennis 
met elkaar te maken. De ouder/kindgespreken maken hierin de cirkel mooi rond. 
Voor mij was alles nieuw en heb ik de kinderen, ouders en het team al aardig leren 
kennen. Tot zover heb ik een hele fijne start gehad en kijk ik graag vooruit naar de 
toekomst met een fijne samenwerking voor mooi onderwijs voor alle kinderen op 
op onze school.   
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De buik van Juf Melanie begint nu echt wel al 
heel groot te worden. Half november zal 
Melanie dan ook lekker gaan genieten van 
haar verlof.  
Wij zijn heel blij dat we Laura aan hebben 
kunnen nemen om juf Melanie te vervangen. 
Op maandag, dinsdag en woensdag zal Juf 
Laura vanaf half november in groep 5/6 
staan. Op donderdag en vrijdag is juf Jaimy er 
gewoon.  
Laura zal zich hieronder voorstellen  
 
Hallo kinderen, ouders/verzorgers en 
collega's van De Toekomst in Dronten. 
 
Mijn naam is Laura Venema, ik ben 24 jaar 
oud en woon in Zwolle. 

Vervanging tijdens het verlof van Juf Melanie 

 

Nieuwsbrief  

Voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd 
aan de Katholieke Pabo in Zwolle. 
Naast het werken met kinderen heb ik als 
hobby's muziek maken en sporten. 
Ik zit in een melodisch slagwerkgroep 
genaamd Dynimac. Ik speel daar marimba en 
xylofoon. Muziek maken is altijd al een grote 
passie geweest en ik neem dit ook graag 
mee de klas in. 
Daarnaast vind ik sporten ook erg belangrijk 
en leuk om te doen!  
Vanaf november kom ik Melanie vervangen 
in groep 5-6, want die gaat dan met 
zwangerschapsverlof. 
Ik heb er super veel zin in om jullie te leren 
kennen en samen gaan wij er een leuke 
leerzame tijd van maken! 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen, Jessika van Sterk in de klas 
medewerker 

 

 

Mijn naam is Jessika Veldkamp en ik ben 
24 jaar. Ik woon in het mooie vestingstadje 
Elburg met mijn man, dochtertje en kat.   
Vanaf dit schooljaar zal ik werkzaam zijn als 
Sterk in de Klas medewerker op KBS de 
Toekomst. 
Ik werk al een aantal jaar binnen Vitree en 
heb al met veel kinderen, jongeren en 
ouders samengewerkt. 
Ook hier op school hoop ik kinderen met 
verschillende hulpvragen te kunnen 
helpen. 
Bijvoorbeeld kinderen die weinig 
zelfvertrouwen hebben of kinderen die 

moeite hebben om met emoties om te 
gaan. 
Eén op één of door middel van een 
training met een klein groepje kinderen 
zullen we werken aan het versterken of 
aanleren van vaardigheden. 
Dit gaat altijd in overleg met ouders, 
leerlingen, IB-er en de leerkrachten. Deze 
samenwerking zorgt ervoor dat kinderen 
op een effectieve manier geholpen 
worden. 
  
Wie weet tot ziens! 
 

Voetbal groep 6, een verhaal van Lotte 
We waren 10 voor 2 op het voetbalveld. 
We moesdten eerst tegen de Schakel. We 
rende over het veld heen en weer en toen 
was de wedstrijd afgelopen 5-0 gewonnen.  
We hadden pauze en daarna gigen we 
tegen de Brandaris daar wonnen we 3-0 

van en de andere wedstrijd verloren we 2-
1 en de andere wonnen we weer en toen 
gingen we spelen voor de 3de of 4de plek, 
maar we verloren en we werden 4de. We 
hebben ook een beker gewonnen. 
Iedereen vond het heel gezellig.  
 

Corona maatregelen 
Afgelopen vrijdag, tijdens de 
persconferentie is bekend geworden dat 
kinderen t/m groep 8 bij 
verkoudheidsklachten gewoon naar school 
mogen. Hiervoor is de beslisboom zoals wij 
deze eerder ook gebruikten aangepast. De 
beslisboom is te vinden aan het einde van 
deze nieuwsbrief. Mocht u twijfelen of uw 

kind naar school mag, dan kunt u altijd 
even bellen.  
 
Wij vinden het heel fijn om te merken dat  
iedereen zich zo goed aan de maatregelen 
kan houden en het begrip er voor op kan 
brengen. We hopen zo samen Corona 
buiten de deur te houden.   
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Aan alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 
 
Jullie school organiseert elk jaar een 
gezinsviering in de kerk. Dit is altijd een 
bijzonder fijn samen-zijn, waar vooral het 
zingen van hele mooie liedjes centraal staat.  
Kinderkoor ’t Ludgrut is hierbij erg belangrijk.   
 
In verband met leeftijd en verhuizingen zijn 
we bij Kinderkoor ‘t Ludgrut nog met een erg 
klein groepje over, en daarom zijn wij  
dringend op zoek naar nieuwe leden!  
Anders kunnen we niet verder als koor.  
 
Dus…heb je zin om mee te zingen? Kom 
erbij!! Het koor is bedoeld voor kinderen  

Een bericht van Kinderkoor Ludgrut 
vanaf groep 3 t/m groep 8. Je hoeft niet 
persé katholiek te zijn of gedoopt, iedereen 
is van harte welkom om mee te zingen. Ons 
belangrijkste doel is gezellig zingen met véél 
plezier!!  
 
Wij oefenen op vrijdagavond van 18.30-
19.15 uur in de Ludgeruskerk.  
6 keer per jaar is er een gezinsviering op 
zondagmorgen. We zingen liedjes voor de 
vieringen, maar óók “gewone” liedjes!  
En….het is gratis voor allemaal. 
 
Wil je meer weten? 
José Meijer           peter-jose@hetnet.nl         
06-48686950 
Annie Nijmeijer  annieenwim@zonnet.nl  
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Aanmelden 

 

Herfstvakantie activiteiten In Opbouw 

Staycation	Herfst	2020 
 

DOE	JE	MEE? 

Wij organiseren in de herfstvakantie opnieuw de	Staycation. 

Thema; gezondheid. 

Locatie: In	Opbouw; Agripark-Oost 2, Dronten 

Data: 13, 14 én 15 oktober 

Kosten: per dag €15,00.- 

 

Onder leiding van onderwijsprofessionals en vakexperts, kunnen kinderen van 7 t/m 12 

jaar uit Dronten en omgeving zich aanmelden voor drie fantastische dagen. 

 

Dinsdag 13 oktober en donderdag 15 oktober (8.45 - 14.00) 

Op dinsdag en donderdag staan er hele leuke en leerzame workshops op het programma;  

– Koken; duurt 2 workshoprondes 

– Kinderyoga; eigen badhanddoek meenemen 

– Escaperoom; vanaf 10 jaar 

– Bewegen 

– Creatief 

– Wetenschap & Techniek 

 

Woensdag 14 oktober (8.30 - 16.00) 

Op woensdag werken we samen met Green	Health	Solutions binnen het thema ‘gezonde voeding’. 

- We beginnen bij In Opbouw met een Aromalab, Proeven met je ogen!  

- Daarna De FlevoTour: een excursie naar een bedrijf in de buurt waar je meer leert over 

groenten uit eigen streek. Het vervoer van en naar de bedrijven wordt door ons georganiseerd en 

zal per bus plaatsvinden.  

- ‘s Middags gaan we aan de slag met de groenten vanuit deze bedrijven tijdens 

een kookworkshop met hulp van een professionele kok! 


