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Belangrijke data: 
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober: herfstvakantie 
 
Algemeen: 
Het is alweer oktober. In de groepen wordt hard gewerkt. We leren elkaar steeds beter kennen en 
weten steeds beter wat we van elkaar kunnen verwachten. De herfst staat voor de deur, maar 
ondertussen genieten we nog van een paar mooie nazomerse dagen. 
Afgelopen vrijdag was het ‘De dag van leerkracht’. Op deze dag staan we altijd even stil bij ons mooie 
beroep en zetten we alle juffen en meesters in het zonnetje.  
In de kern draait het om aandacht geven aan wat er toe doet om dat te laten groeien.  
Een compliment of waarderende woorden zijn goud waard. Onze leerkrachten doen er toe!  
Zij zijn goud waard voor de kinderen op de Indon. Voor het onderwijs wat zij elke dag vormgeven, voor 
elkaar in het vormen van een team en hopelijk ook voor u om samen met u het goede te doen voor 
uw kind.  
Lopen er zaken goed en bent u (best wel een beetje) tevreden over hoe het gaat met uw kind op 
school…  Deel dit dan vooral in de vorm van een compliment met de leerkrachten.  
Immers alles wat je aandacht geeft groeit! 
 
Nieuwe IB’er 
Beste ouders,  

Vanaf dit schooljaar ben ik de intern begeleider op de Indon. Mijn 
naam is Pauline van der Veen, ik ben 35 jaar oud en ik woon in 
Hilversum met mijn gezin. In het verleden heb ik gewerkt als 
leerkracht en als intern begeleider op diverse scholen in het Gooi. 
Ik ben nog lang geen oude rot in het vak maar heb mijn ervaring 
tot nu toe in “de rugzak” mee naar hier genomen. Mijn start op 
de Indon voelt als welkom en positief, ik heb zin in dit nieuwe 
schooljaar. Werken aan ouderbetrokkenheid, een professionele 
cultuur en een veilig leerklimaat is precies waar ik mij in thuis voel 
en daar gaan we dan ook voor. Op school ben ik aanwezig op 
maandag, dinsdag en woensdag en daar dan ook telefonisch te 
bereiken. Mijn mailadres is p.vanderveen@indon.nl. Kom gerust 
langs als er vragen zijn! 

Met groet, Pauline  



 

 
 
 
 
Kinderboekenweek 
Vandaag ronden we de Kinderboekenweek af. Dit jaar was het thema: ’Vriendschap’. Heel erg passend 
binnen de eerste weken van het schooljaar. 
Op school hebben we extra veel aandacht gegeven aan lezen, voorlezen en diverse soorten boeken.  
Iedere groep heeft ter aanvulling op onze schoolbibliotheek twee boeken cadeau gekregen. 
 
Aangezien we de laatste tijd weer veel boeken erbij hebben gekregen, zijn we op zoek naar ouders die 
de boeken voor ons willen kaften. Zo gaan de boeken langer mee. 
Dit willen we laten plaatsvinden na de herfstvakantie. U bent dan welkom in de ochtend van 8.45-9.15 
uur of in de middag vanaf 13.45 uur.   
Uiteraard onder het genot van een heerlijk kopje koffie en een koekje! U bent van harte welkom!  
 
Verkeerssituatie rondom de school. 
Op de Indon werken we vanuit de drie waarden: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.  
Zo leren wij de kinderen dat de stoep is om op te lopen. Helaas lukt dit niet altijd, omdat er auto’s op 
geparkeerd staan. Wij willen u vragen om ’s morgens en ’s middags in de desbetreffende vakken te 
parkeren.  
Zo kunnen we allemaal weer veilig naar school. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
OPP-gesprekken 
Komende week staan de OPP-gesprekken op de planning. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht het OPP 
met u doornemen. U krijgt dan zicht op waar uw kind staat en welk aanbod hij/zij van ons krijgt 
aangeboden dit schooljaar. Wij wensen u fijne gesprekken toe. 
 
Schoolverlatersavond  
Dinsdag 30 oktober is er voor de ouders van de schoolverlaters een informatie avond. 
Op deze avond kijken we terug naar de afgelopen weken en kijken we vooruit naar wat er gaat komen. 
De ouders van de schoolverlaters hebben hiervoor ook al een uitnodiging gekregen met het verzoek 
om uw akkoord te geven op een tweetal formulieren. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan 
verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen.  
 
Studiedag 
Op de Indon hebben we het geluk dat we afgelopen vrijdag samen aan de slag zijn gegaan met 
Stichting Leerkracht. Stichting Leerkracht is een methodiek die wordt gebruikt voor 
onderwijsverbetering. Vanuit een gezamenlijk ambitie bepalen we ons jaardoel en wekelijks staan wij 
bij het bord om te bepalen welke stap we moeten zetten om ons jaardoel te bereiken.  
Dit was een hele fijne dag, waarin we elkaar beter hebben leren kennen en waar we de neuzen 
dezelfde kant op hebben gezet. In de teamkamer hangt ons verbeterbord, wees welkom om een keer 
een kijkje te nemen. 
 
Extra studiedag 
Als team hebben we er unaniem voor gekozen om PBS heel sterk neer te zetten op de Indon. In deze 
eerste weken is al te zien dat er meer leerlingen zijn die hier profijt van hebben en we zien ze groeien. 
Daar zijn we erg trots op.  
Vanuit onze collega-school hebben we het aanbod gekregen om aan te sluiten bij een studiedag PBS. 
Deze dag sluit precies aan bij wat wij nu nodig hebben om de volgende stap te maken. 
Deze studiedag is op vrijdag 24 november. Dat betekent dus dat uw zoon/dochter die dag vrij is. 
 
 



 

 
 
PBS 
Zoals u heeft kunnen lezen, staat PBS bovenaan onze prioriteitenlijst voor dit schooljaar. 
Wekelijks bekijken we gegevens over o.a. het aantal incidenten. Deze gegevens verzamelen we ieder 
schooljaar en we vergelijken ze ook met elkaar.  
Met trots kunnen we concluderen dat we goed gestart zijn dit schooljaar, er zijn minder incidenten. 
Ook halen wij uit deze gegevens aandachtspunten voor ons onderwijs voor de volgende periode. Zo 
blijven we ons ontwikkelen en profiteren de leerlingen hiervan. 
In de nieuwsbrieven die volgen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent PBS. 
 
Alvast een heel fijn weekend toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van de Indon 


