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Nieuwsbrief Samenwerkingsschool Yn de mande –  september 2021 

 

We zijn het nieuwe schooljaar weer begonnen op maandag 23 augustus. 

Alle ouders en kinderen waren de eerste schooldag op het plein aanwezig. De kinderen en 
leerkrachten hebben elkaar onder het genot van een drankje en een tompouce een fijn en goed 
schooljaar toegewenst. 

Een bijzonder welkom voor meester Marnix Boot in de bovenbouw. We wensen hem en zijn gezin al 
het goeds toe op onze school en natuurlijk op Schiermonnikoog. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief 
voor. 

Beste ouders, 
 
Ik ben Marnix Boot, 39 jaar, en vanaf dit jaar mag ik de meester zijn van groep 6, 7 en 8. Sa-
men met mijn vrouw Anne en kinderen Sam en Lotte (groep 4 en 3) zijn wij sinds 13 augus-
tus ook bewoners van het mooie Schiermonnikoog. Wij zijn verhuisd vanuit Capelle a/d IJssel 
na al geruime tijd op zoek te zijn geweest naar een nieuwe woonplek buiten de Randstad. De 
vacature op Yn de mande was dan ook een verrassende buitenkans voor ons die wij met 
beide handen hebben aangegrepen.  
 
Ik kom oorspronkelijk uit de IT-wereld en ben 9 jaar geleden begonnen als zij-instromer aan 
deze nieuwe carrière. Na diverse stagescholen heb ik 7 jaar gewerkt op een school in de Rot-
terdamse binnenstad. Daar heb ik mij breed kunnen inzetten naast het leraarschap. Ook op 
Yn de mande kijk ik ernaar uit de school zo goed en zo breed mogelijk te kunnen ondersteu-
nen. 
 
Ik hoop u te zien op de informatie-avond en spreek u anders tijdens de omgekeerde 10-mi-
nuten gesprekken graag. Mocht u mij eerder willen spreken of andere vragen hebben, dan 
kunt u dit altijd laten weten via Parro of door dit 's morgens aan te geven in de klas. Ik maak 
dan graag een afspraak met u. 
 
Hartelijke groet, 
 
Marnix Boot 
 

 

 



 

Ook een welkom aan de nieuwe kinderen op school:  

Sam Boot            groep 4 

Sanne Boot         groep 3 

Aron  Hakvoort  groep 1 

 

Belangrijke data: 

Informatie-avond – werkwijze in de groepen - maandag 13 september 

• Groep 1-2-3   19.00-19.30 uur 

• Groep 4-5       19.40-20.10 uur 

• Groep 6-7-8    20.15-20.45 uur 

Mocht u niet bij de informatieavond aanwezig kunnen zijn verzoeken, wij u dit via Parro aan de 
groepsleerkracht te melden 

Maandag 20 september zijn de leerlingen ’s middags vrij in verband met een studiemiddag voor de 
leerkrachten. 

Schooltijden  

De bel gaat om 8.25 uur en 12.55 uur.  

Het is de bedoeling dat de kinderen dan op school zijn, zodat we om 8.30 uur en 13.00 uur echt met 
de lessen kunnen beginnen.  

We verzoeken u dringend de tijden in acht te nemen. 

 

Graag informeer ik u hierbij over Taakspel, een programma wat 
wij dit schooljaar gaan invoeren op school. 

Het gedrag van kinderen in het basisonderwijs kan zeer 
verschillen. Sommige kinderen laten verlegen en teruggetrokken 
gedrag zien. Andere kinderen laten onrustig of druk gedrag zien. 
Het gedrag van deze kinderen kan problemen geven voor zowel 

de groep als het kind zelf. Drukke en onrustige kinderen halen vaak minder goede schoolresultaten. 
Ook zijn ze vaak minder geliefd bij medeleerlingen. Verlegen en teruggetrokken kinderen hebben 
vaker moeite aansluiting te vinden bij leeftijdgenoten. 

Taakspel is ontwikkeld om het gedrag van kinderen positief te beïnvloeden. 

Taakspel wordt in de groep gespeeld. Het doel van Taakspel is dat het taakgerichte gedrag van de 
leerlingen verbetert en dat druk gedrag vermindert. Daarnaast heeft Taakspel tot doel de verlegen/ 
teruggetrokken leerlingen meer te betrekken bij het klassengebeuren. 

Voorafgaande aan Taakspel stelt de groep regels op. Dit doet de leerkracht samen met de leerlingen. 
Deze regels omvatten algemene klassenregels. De kinderen worden gestimuleerd zich aan de 
gestelde regels te houden. Voorbeelden van regels zijn: ‘je bent stil, je let op, je bent met je taak 
bezig, je zorgt dat andere kinderen hun werk kunnen doen’. 



Taakspel wordt tijdens de reguliere lessen gespeeld, bijvoorbeeld tijdens het zelfstandig werken of 
tijdens het kringgesprek. Ook de kleuters doen mee. 

De groepjes worden positief beloond en de kinderen vinden het fijn en leuk om ermee te werken/ te 
spelen. 

De leerkracht heeft de eerste training ontvangen over Taakspel. Er volgen nog twee trainingen. 
Gedurende het schooljaar dat de groep Taakspel speelt, wordt de leerkracht ondersteund door mij. 
Ik kom regelmatig in de groepen kijken tijdens het spelen van het Taakspel en bespreek dat met de 
leerkracht. Ik ben een gecertificeerd Taakspel egeleider en heb al vele scholen hiermee begeleid. 

Taakspel is een bewezen effectief programma. De Erkenningscommissie Interventies van het 
Nederlands Jeugdinstituut heeft de interventie Taakspel erkend op het hoogste niveau: ‘erkend 
volgens sterke aanwijzingen’. ‘Door het spelen van Taakspel tijdens reguliere lessen, leren leerlingen 
op de basisschool om zich beter aan klassenregels te houden. Met als doel gedrag om te buigen naar 
positiever en taakgerichter gedrag. 

Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u terecht bij de leerkracht of bij mij, 

Carla Tulleken 

 

Overblijven op school 

 Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid tot overblijven. De leerkrachten 
verzorgen het overblijven. 

- maandag  juf Judith 

- dinsdag  meester Marnix 

- donderdag  juf Marloes 

- vrijdag  meester Jeroen   

De kinderen die structureel overblijven hebben een  5- 10- of 20- strippenkaart. De strippenkaart 

staat op familienaam ( per gezin dus 1 strippenkaart). Deze strippenkaart blijft op school. 

Kosten strippenkaart: 

- 5    strippen € 15,-- 

- 10  strippen € 30,-- 

- 20  strippen € 60,-- 

De strippenkaarten zijn bij de directie verkrijgbaar. 

Kinderen die incidenteel overblijven kunnen gepast contant betalen bij de overblijfleerkracht.  

De kinderen nemen zelf brood en drinken mee van huis. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


