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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 14 januari 2022 

 

Agenda Geen bijzondere activiteiten komende week 

 

Afgelopen maandag zijn we weer fris en uitgerust begonnen. Wij waren heel blij dat we weer om op 

school mochten zijn en vonden het fijn om iedereen weer te zien. 

Alhoewel het jaar al weer 2 weken oud is,  wensen wij iedereen toch een heel gelukkig en gezond 

nieuwjaar toe! 

 

➢ AANMELDEN 

Wij willen u vragen om eventuele broertjes en/of zusjes die binnenkort of volgend schooljaar naar 

school gaan komen aan te melden vóór 1 april. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen voor 

het schooljaar 2022-2023 maken. Het is fijn als wij dan een beeld hebben van het aantal kinderen dat 

in zal stromen. 

 

Flyer bibliotheek op school 

In de bijlage vindt u de flyer Matilda op school. Dit is een flyer van Bibliotheek op 

School en staat vol met leuke boekentips. De moeite waard om te bekijken dus. 

 

 

Bericht van de ouderraad 

Rond 17 januari zal de tweede termijn van de ouderbijdrage geïncasseerd gaan worden. Voor de ouders die 

hebben aangegeven dat de incasso van de bijdrage in 2 of 3 keer gedaan mag worden. 

Bij de ouders die later de machtiging hebben ingeleverd, zal de bijdrage ook afgeschreven gaan worden. 

 

Voortgang Motorische Remedial Teaching  

Enige tijd geleden bent u via deze weg geïnformeerd over de opzet van MRT. MRT staat voor Motorische 

Remedial Teaching en is bedoeld voor kinderen die niet mee kunnen komen en/of geen plezier hebben bij 

sport- en beweegactiviteiten. Wij willen middels extra ondersteuning kinderen weer plezier laten ervaren in 

het bewegen en motorische achterstanden verkleinen of laten verdwijnen.   

De periode voor de kerstvakantie hebben we gebruikt om de kinderen die voor MRT in aanmerking komen 

goed in beeld te krijgen. Er is overleg geweest met leerkrachten en intern begeleiders of het (gezien 

eventuele andere ondersteuning) mogelijk is om een kind aan MRT mee te laten doen.   

 

Op dit moment zijn wij zover dat we kunnen starten met MRT. Het traject ziet er als volgt uit:   

• mocht uw kind in aanmerking komen voor MRT en leerkrachten/intern begeleiders hebben 

aangegeven dat het geen te grote belasting voor hem/haar wordt, dan neemt vakleerkracht Harm 

van der Wilk volgende week per e-mail contact met u op.    
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• er zal u uitgelegd worden waarom uw kind in aanmerking komt voor MRT en gevraagd wordt om 

schriftelijk toestemming te geven voor deze extra ondersteuning.   

• als u toestemming heeft gegeven, wordt de MRT zo snel mogelijk op dinsdagmiddag onder schooltijd 

opgestart:  

❖ allereerst wordt er dan een 0-meting gehouden. Hier wordt naar meer factoren in de 

motoriek/handelingen gekeken dan tijdens de scan.   

❖ vanuit deze meting wordt een doelstelling op maat gemaakt met als doel om uw kind zo goed 

mogelijk te kunnen ondersteunen. Deze doelstelling wordt vanzelfsprekend met u gedeeld.   

❖ In kleine groepjes wordt een half uur gewerkt aan de persoonlijke doelen in een periode van 10 

weken.  

❖ Aan het einde van de 10 weken wordt er geëvalueerd en bekeken of alle doelen behaald zijn 

en/of bepaald wat er nodig is om uw kind in de toekomst zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook 

deze evaluatie wordt met u gedeeld.   

 

Natuurlijk is er in het traject ook ruimte om op eigen verzoek in gesprek te gaan met Harm en is hij bereid 

om vragen te beantwoorden. 

 

Wijzigingen doorgeven 

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer?  

U kunt deze gegevens zelf aanpassen in het Ouderportaal. Heeft u geen inloggegevens 

ontvangen, stuurt u dan een email naar: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl  

  

 

 

 Overige informatie volgt hieronder of als bijlage 

• Flyer Matilda op School (bibliotheek op school)
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