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Terugblik
Het afgelopen jaar hebben we met z'n allen veel beleefd, gedaan en bereikt. We
hebben ons wederom staande gehouden in een periode waarin corona helaas af
en toe nog aanwezig was. We hebben onze schouders er weer onder gezet en zijn
er voor gegaan. Op onderwijskundig vlak hebben we ons georiënteerd op een
nieuw leerlingvolgsysteem speciaal voor kleuters, maar ook op nieuwe
methodieken voor ons rekenonderwijs, schrijfonderwijs en Engels. We zijn
daarnaast in januari gestart met het nieuwe leerlingvolgsysteem Dia-taal en we
hebben ons schoolbrede aanbod rondom Leer- & Veerkracht uitgebreid met
Groepsgeluk en opdrachten gericht op het aanleren van executieve
vaardigheden.
De laatste maanden hebben we gelukkig onze deuren weer letterlijk kunnen
openen en hebben we elkaar weer steeds vaker kunnen ontmoeten. We kijken dan ook met veel trots en plezier
terug op alle mooie momenten en vieringen die weer plaats hebben kunnen vinden zoals o.a. de geweldige
Tuinfeestdag, de uitstapjes rondom IPC, de musical van groep 8 en een fantastische eindviering met het uitvegen van
groep 8. We hebben echt het gevoel dat Tuin 17 is gaan ‘leven’.
Dit alles zou zonder de samenwerking met het team, ouders, hulpouders, vrijwilligers, de Kinderraad, de Ouderraad,
de Medezeggenschapsraad en vele anderen zeker niet gelukt zijn.
Ik wil daarom hierbij iedereen heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen en wens u allen
alvast een hele fijne vakantie toe!
Groet, Nienke Rutten

Vooruitblik
Na een mooi afgelopen jaar, gaan we aankomend jaar natuurlijk ook weer volop aan de slag. Aankomend schooljaar
starten we met de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen 5, de schrijfmethode Klinkers en Join In voor Engels. In
de kleuterbouw gaan we gebruik maken van een nieuw leerlingvolgsysteem voor kleuters: Mijn Kleutergroep. Hierbij
worden kleuters niet meer getoetst, maar juist het gehele jaar door goed gevolgd. Voor rekenen gaan we
aankomend jaar een volledig implementatietraject volgen met daarbij extra aandacht voor de directe instructie. Ook
gaan we kijken op welke manier we ons spellingonderwijs nog verder kunnen versterken.
Zoals zojuist vermeld hebben we ons aanbod rondom Leer- & Veerkracht uitgebreid. Dit aanbod krijgt vanaf volgend
schooljaar een nieuwe naam: Groeikracht. Verderop in deze nieuwbrief leest u hier meer over.
Aankomend jaar gaan we samen met ouders kijken naar een mooie invulling gericht op ouderbetrokkenheid. We
hebben hiervoor een werkgroep Ouderbetrokkenheid opgericht. Deze werkgroep bestaat uit teamleden en uit
ouders van het ouderpanel Leer- & Veerkracht en de identiteitscommissie.

Afscheid groep 8
Afgelopen week mochten de leerlingen van groep 1, 2 en 3 al luisteren naar de
liedjes van de musical en konden de leerlingen van groep 4 t/m 7 kijken naar een
generale repetitie van de eindmusical. Opa’s en oma’s van de achtste-groepers
mochten hier gezellig bij aanschuiven. Op dinsdagavond hebben uiteindelijk de
ouders mogen genieten van een fantastische musical. De leerlingen van groep 8
hebben die avond een geweldige voorstelling gegeven! Na afloop was er de
gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog even samen

te zijn en even na te praten. Afgelopen woensdag werden alle achtste-groepers uiteindelijk zelf letterlijk en figuurlijk
in het zonnetje gezet! Alle groepen traden tijdens de eindviering voor hen op. Als afsluiting liepen alle leerlingen van
groep 8 door een erehaag en werden zij de school ‘uitgeveegd’. Wij wensen alle groep-achters een ontzettend fijne
en plezierige tijd toe op de middelbare school!

Jaarkalender-ouderkalender
Als bijlage vindt u bij deze nieuwsbrief de ouderkalender. Hierin vindt u alle vakanties, studie(mid)dagen, vieringen,
activiteiten, etc. Op onze website wordt de online kalender binnenkort ook weer gevuld. Deze online kalender wordt
gedurende het jaar steeds bijgewerkt. Zie Tuin 17 > Kalender (basisschooltuin17.nl)

Voorstellen juf Demy Oudshoorn
Hallo! Mijn naam is Demy Oudshoorn en na de zomervakantie zal ik op maandag en dinsdag Henrieke
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik ben afgestudeerd pedagoog en volg momenteel de zijinstroom, een verkort traject van de Pabo. Ik ben een rustig, gedreven en creatief persoon en ik heb er
ontzettend veel zin in om na de vakantie op deze school aan de slag te gaan.

Leer- & Veerkracht wordt Groeikracht!
Afgelopen schooljaar hebben we binnen de hele school gewerkt aan een leerlijn voor Leer- & Veerkracht. Gedurende
het jaar groeide dit traject. We hebben gekeken waar de behoeften van kinderen liggen, wat nodig is, hoe we dit
kunnen aanpakken, wat werkt en ook wat niet werkt. Verschillende thema’s zijn aan bod gekomen. Zo hebben we
gewerkt aan thema’s als Groepsgeluk, Groeimindset, In Gesprek en Kracht. Elke week hadden we een centraal doel
binnen alle groepen met bijbehorende opdrachten.
Op deze manier doen we allemaal dezelfde dingen, is er een mooie rode draad en spreken we allemaal dezelfde taal.
Dit zien we ook terug binnen de hele school. Daar zijn we trots op. De kinderen hebben veel mogen leren en wij ook.
Zo zijn we gedurende het jaar ook tot mooie inzichten gekomen. Dat maakt dat we nu onze eigen leerlijn hebben
kunnen ontwikkelen op het gebied van geluk, voelen, denken, varen en leren.
Aankomend schooljaar gaan we daarom aan de slag met een leerlijn die vrij uniek is en speciaal opgezet voor onze
school en onze kinderen. Deze leerlijn gaat verder dan alleen Leer- & Veerkracht. We hebben besloten de naam
daarom ook aan te passen. We noemen het vanaf nu GROEIKRACHT. Deze leerlijn bestaat uit de volgende 5
krachten:
• Gelukskracht; Schoolregels, Groepsgeluk, Welbevinden, Dankbaarheid, Verbindende communicatie
• Voelkracht; Gevoelsverkenner, Wie ben ik?, Sterke kanten, Complimenten, Optimisme
• Denkkracht: Groeimindset, Leerkuil, Gedachtenonderzoek
• Vaarkracht; Executieve vaardigheden m.b.v. Autometafoor
• Leerkracht; De 8 leer-krachten, Rust en ruimte
Komend schooljaar gaan we nog verder bouwen aan GROEIKRACHT. Eén van de doelen hierbij is dat we de ouders
hierin meer gaan betrekken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen u informeren over de
thema’s.

De Leertuin
Het afgelopen jaar zijn we gestart met de Leertuin. De Leertuin is
een plek waar kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en/of
ontwikkelvragen op vrijdagmiddag kunnen komen werken. Per
periode kijken we welke onderwijsbehoeften en/of ontwikkelvragen
er onder alle leerlingen zijn en of we kinderen in groepjes hierbij
kunnen ondersteunen. In de Leertuin wordt o.a. gewerkt met
Groeimindset, het Vooruitwerklab, De Gevoelsverkenner,
Schatgravers en Strategietraining onder leiding van Juf Josta en Juf
Danielle. We hebben d.m.v. dit specifieke aanbod al veel leerlingen
kunnen helpen. We zijn dan ook trots dat de Leertuin in het nieuwe
schooljaar een vervolg krijgt en dat we nog veel meer kinderen
kunnen gaan ondersteunen in hun totale ontwikkeling.

Symfonisch Leerlingen orkest, scholentour
Gisterochtend kwam het Symfonisch Leerlingen Orkest (SLO) uit
Heelsum op onze school langs tijdens hun scholentour. Het SLO
bestaat uit ca 25 leden, de jongste is 9 jaar, het oudste lid 74. Alle
leerlingen hebben genoten van het optreden. Zij traden op met
nummers van ABBA, the Pirates of the Caribbean en Leef.

In- en uitgangen start schooljaar 2022-2023
Voor aankomend jaar hebben we ervoor gekozen om de kleuters en de leerlingen van unit 3-4 via dezelfde
ingang/uitgang naar binnen en naar buiten te laten gaan, zodat alle ‘kleine’ kinderen op dezelfde plek door ouders
gebracht en gehaald kunnen worden. Voor de leerlingen van unit 5-6 en 7-8 verandert er niets. Dat betekent:
• Unit 1-2 en unit 3-4 gebruiken in- uitgang aan de rechterzijkant (Zwaluwstraat).
• Unit 5-6 gebruikt in- uitgang aan achterzijde (Tuin van de Burgemeester).
• Unit 7-8 gebruikt in- uitgang aan linkerzijkant (hoofdingang aan Vogeltuin-plein).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingezonden berichten

Goed zwemmen leer je door te doen!
De huidige zwemkwaliteiten van de kinderen gaat achteruit met de nodige gevolgen van dien.
Dit willen wij natuurlijk met zijn allen zien te voorkomen. Echt goed zwemmen leer je pas door regelmatig te doen en
te trainen. Dit kan bij Zwemvereniging Excelsior Zwemmen Zetten voor nog niet eens € 50,00 per kwartaal
Daarom nodigen wij de kinderen die dit willen graag uit voor 3 gratis proeflessen bij Reddingsbrigade EZZ.
Natuurlijk heeft Zwemvereniging Excelsior Zwemmen Zetten ook ander zwemtakken waarbij de kinderen 3x gratis
mogen meedoen. Dit valt allemaal te lezen op https://zwemmenezz.nl.
Zie ook de flyer verder in deze nieuwsbrief.
Dank je wel alvast. Groetjes Patricia Rupp en Joshua Vleeming

REDDINGSBRIGADE
EXCELSIOR ZWEMMEN ZETTEN

Word jij onze nieuwe Junior redder, Zwemmend redder of Lifesaver?
•
•
•
•
•

Sport en plezier staan bij deze diploma's voorop.
Verbeteren van de zwemtechniek en leer nieuwe zwemslagen
Verbeter je conditie
Omgaan met bijzondere situaties in het water.
Maak kennis met hulp- en reddingsmiddelen. Je leert om jezelf en een vriendje of vriendinnetje te redden
met behulp van een droge redding (een redding vanaf de kant).

Een enthousiast team van instructeurs geeft de kinderen op een leuke en speelse manier les in het zwemmend redden. De
kinderen leren de vaardigheden van het zwemmend redden, maar er wordt ook aandacht besteed aan het opbouwen van
de conditie en het verbeteren van de zwemslagen. Daarnaast worden er nieuwe zwemslagen aangeleerd.
Ben jij de nieuwe Lifeguard is spé? Meld je dan gauw aan voor 3 gratis proeflessen!
De eerste 3 nieuwe aanmeldingen ontvangen bovendien deze stoere zwem tas van
Reddingsbrigade EZZ
Wij trainen elke vrijdagavond van 18.00 uur- 19.00 uur
Kom gerust een keertje kijken.
Stuur een mailtje naar secretarisezz@live.nl
Trainingslocactie:
Ezzy’s
Leigraafseweg 8
6671 MC Zetten

