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Belangrijke data 

1 oktober  Opening kinderboekenweek 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

12 november Informatieavond schoolverlaters op de Annie M.G. Schmidtschool in 

Hilversum 

 

Algemeen  

Het schooljaar is inmiddels goed 4 weken oud. Wat zijn we al goed onderweg met elkaar. 

We leren elkaar goed kennen door alle groepsvormende activiteiten in de klassen, de 

startgesprekken zijn gevoerd met zowel leerlingen als ouders en alle trajecten zijn weer 

gestart.  

Vanaf 1 september heb ik het stokje van Desiree overgenomen, een mooi schooljaar ligt 

in het verschiet. Via deze nieuwsbrief zal ik u informeren over alles wat voor u belangrijk 

is op de Indon. Mocht u mij tussentijds willen spreken, schroom dan niet en bel, mail of 

loop even langs. Op school ben ik aanwezig op maandag en dinsdag en afwisselend op de 

woensdag en de donderdag.  

 

Even voorstellen 

Iris van den Berg 

Mijn naam is Iris van den Berg. Ik ben 40 jaar en woonachtig in 

Huizen. Sinds het begin van dit schooljaar werk ik op De Indon in 

BB2. Hiervoor heb ik 17 jaar gewerkt op een basisschool in 

Groenekan. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan maar ik vond 

dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Ik hoop dat ik een 

mooie tijd op De Indon tegemoet ga. 

 

In de volgende nieuwsbrief zal Inge van Rooijen (BB1) zich aan u 

voorstellen.  

 

Schoolplein 

Steeds vaker zien we ouders vroeg op het plein. Natuurlijk bent u van harte welkom 

maar we doen hierin wel een verzoek aan u als ouders. Het schoolplein is toegankelijk 

vanaf 08.25 uur en vanaf 14.00 uur, ook als het hek wel al eerder open is hebben wij pas 

vanaf dat moment toezicht op het plein of spelen er geen kinderen meer buiten. Vier  

dagen in de week staat meester Henk bij het hek om de kinderen te verwelkomen of 

gedag te zeggen, als meester Henk er niet is neemt een van de leerkrachten zijn taak 

over.  

 

Op tijd beginnen (herhaling)  

Om de dag goed te starten, is het belangrijk dat alle leerlingen op tijd in de klas zijn. 

vanaf 8.25 uur is het hek open en de schooldeuren openen om 8.30 uur. Dan zijn de 

leerkrachten in de klas om uw zoon/dochter op te vangen. Om 8.40 uur starten de 
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lessen. Korte mededelingen (slecht geslapen, bijzonderheden eten/drinken, gesteldheid)  

kunnen gedaan worden bij de deur. Heeft u meer tijd nodig, dan kun t u een afspraak 

maken of een mail sturen. 

 

Fysiotherapie 

Vanaf de herfstvakantie zal Anita Steenvoorden, van praktijk “Kinderfysiotherapie Gooi”, 

de fysiotherapie op de Indon weer overnemen van Angelique Mulder. Meer informatie 

hierover ontvangt u van Anita Steenvoorden zelf.  

 

Leesonderwijs op de Indon 

Dit schooljaar ligt de focus op goed leesonderwijs in de klas. 

Goed leren lezen is belangrijk omdat lezen de belangrijkste 

manier is om iets te kunnen leren. Dus, leren lezen om te 

kunnen leren.  

Op de Indon besteden wij veel tijd en aandacht aan 

leesonderwijs en leesontwikkeling. Hilde ( leerkracht BB1) 

volgt de opleiding tot leescoördinator zodat zij de leerkrachten actief en effectief kan 

begeleiden bij het bieden van goed leesonderwijs in de klas. Daarnaast bieden wij 

bewezen effectieve leesinterventies aan aan de kinderen voor wie de leesontwikkeling 

minder vanzelfsprekend verloopt. Deze interventies kunnen zowel binnen als buiten de 

klas worden aangeboden door de leerkrachten en de leerkrachtondersteuners. In de 

volgende nieuwsbrief zal Marjolein Klievink (orthopedagoog) hierover meer vertellen.  

Ook thuis kunt u de leesontwikkeling van uw zoon of dochter ondersteunen. Iedere dag 

voorlezen, samen lezen en/of zelf lezen is hierin de sleutel. Ook als uw kind goed 

zelfstandig kan lezen kan voorlezen nog heel leerzaam ( en leuk) zijn, samen lezen zorgt 

voor meer leesplezier. Lid worden van de bibliotheek is tot 17 jaar 

gratis, aan leuke en leerzame boeken is daar geen gebrek. In dit 

artikel staan diverse tips waarmee u als ouder of verzorger thuis 

aan de slag kunt met lezen.  

 

Schoolgids 

De schoolgids voor 2019-2020 kunt u vinden op de website van onze school. We drukken 

de schoolgids niet meer automatisch voor iedereen af. Wilt u wel graag een papieren 

exemplaar ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven aan Henk van der Ploeg 

(info@indon.nl). 

 

Kinderboekenweek “Reis mee” 

“Reis mee!” is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek. Kinderboeken over 

voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek van 2019 die loopt van dinsdag 1 

oktober tot en met zondag 13 oktober.  

Voor de Kinderboekenweek worden ieder jaar verschillende auteurs uitgenodigd om een 

boek te schrijven, speciaal in het thema van de Kinderboekenweek. Dit boek ontvangt u 

gratis bij aankoop van een kinderboek tijdens de Kinderboekenweek.  

 

De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk van 2019 is Anna Woltz. Zij 

schreef het boek: 
HAAIENTANDEN 

Atlanta van elf heeft een waanzinnig plan: ze wil in 24 uur rond het 

IJsselmeer fietsen. Voor de belangrijkste tocht van haar leven heeft ze 

twaalf boterhammen nodig, vier bananen, een nachtbeugel en 

kerstverlichting. Opgeven kan niet, dan gaat alles mis. Ze is pas net 

begonnen als ze keihard tegen de fiets van Finley knalt. Finley is even oud 

als Atlanta, Hij is vrolijk, grappig én mysterieus: hij is weggelopen van huis, maar heeft 

niks meegenomen. In zijn zak zitten alleen twee haaientanden … Heeft Atlanta pech dat 

ze hem ontmoet, of juist geluk? 
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De makers van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2019 zijn 

astronaut André Kuipers en illustrator Natascha Stenvert. 
ANDRÉ HET ASTRONAUTJE OP ZOEK NAAR LAIKA 

Help! Laika is er met een raket vandoor! Vinden André het astronautje en 

Valentina hun liefste hond ooit terug in dat grote heelal? Hoe komen ze 

daar eigenlijk zonder raket? Samen met Astromuis bedenkt het duo een 

slim plan waarvan niet alleen Laika heel blij zal worden… 

 

Tip 

Bibliotheek Gooi en meer organiseert workshops van Mad Science voor kinderen van 8 - 

10 jaar op woensdagmiddag 2 oktober. Meedoen kost € 5,-. Inschrijven kan op de 

website van de bibliotheek Bussum. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens  het team van de Indon 

 

Pauline van der Veen  

Directeur ad interim 
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