
  

Warschau, 15 november 2018  

  

Betreft: Informatiebrief 3 

  

  

  

Beste ouders/verzorgers,  

               

  

Met de stoomboot in aantocht is het ook tijd voor een nieuwe informatiebrief. In deze brief 

vindt u onder meer informatie over de woordrapporten, de evaluatie kleutergroepen. 

 

Woordrapport 

Zoals voor de herfstvakantie is gecommuniceerd ontvangen de kinderen van alle groepen 

deze week hun woordrapport. Vanaf groep 5 (R1/R2 groepen) hebben de kinderen 

daarnaast ook hun eigen kindrapport ingevuld. Dit rapport is toegevoegd aan het rapport 

dat door de leerkracht is geschreven.  

 

Het woordrapport is een document dat aangeeft wat de bevindingen tot nu toe zijn. Na 

ontvangst van het rapport wil ik u vragen een exemplaar te ondertekenen en te retourneren 

samen met het kindrapport. Dit kan via de leerkracht van uw kind.  

 

Rondom het woordrapport is geen gespreksmoment ingelast. Het is wel mogelijk dat de 

leerkracht het wenselijk vindt om met elkaar in gesprek te gaan of dat u als ouder graag een 

gesprek wilt. Uiteraard is uw zoon/ dochter (vanaf groep 4) van harte welkom bij dit 

gesprek. Voor een gesprek kunt u contact opnemen met de leerkracht.  

 

Evaluatie kleutergroepen 

Daarnaast een bericht over de evaluatie in de kleutergroepen. Uit de reacties die we van 

ouders hebben ontvangen blijkt dat zij en de kinderen tevreden zijn over het onderwijs dat 

aangeboden wordt. In de teamvergadering hebben we dan ook besloten dat we de lessen in 

deze vorm en tijdsbestek zullen continueren dit schooljaar.  

   

Assistentie gezocht 

Tot slot wil ik nog even onder uw aandacht brengen zich weinig ouders gemeld die een rol 

zouden kunnen/willen vervullen als leerkracht/assistent. We kampen echter nog steeds met 

een bezettingstekort, ondanks verschillende pogingen de bezetting uit te breiden. Met 

name de woensdag vormt een probleem. Als er iemand is die op woensdag structureel min. 

20 minuten (vanaf half 3) met een groepje van 2 kinderen zou willen werken zou dat al 

enorm helpend zijn. Meerdere ouders die middels een roulatieschema ondersteuning 



kunnen bieden op dit moment is ook prima. Voor meer informatie kunt contact met me 

opnemen via mail: bmomtienvoortaal@gmail.com.  

 

Kinderclub nieuwe locatie 

Sinds vorige week vinden de lessen van de R3 groep die op zaterdag les krijgt plaats op een 

nieuwe locatie. Zij krijgen nu les op de International School of Warsaw (ISW).  

 

Bedankt  

Tot slot wil ik aangeven dat steeds meer ouders tijdig doorgeven wanneer hun kind niet 

aanwezig is. Tevens is het erg prettig om op TBS te merken dat kinderen op tijd worden 

opgehaald.   

  

Ik hoop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en wens iedereen een mooie 

Sinterklaasperiode. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u 

uiteraard met me opnemen.   

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Brenda Mom  

Directeur/leerkracht ‘Tien voor Taal’  

  

Hallo, ik ben Berry Mom, nieuwe leerkracht bij Tien voor Taal. Sinds deze zomer woon ik 

met mijn vrouw Brenda en onze drie kinderen van 3,5 en 7 onder de rook van Warschau, in 

Bobrowiec. In Nederland heb ik een heel aantal jaren als leerkracht gewerkt, voornamelijk in 

de bovenbouw, maar ik heb ook ervaring met de onderbouwgroepen. Daarnaast heb ik een 

tijdje bij een uitgeverij voor lesmethodes in het basisonderwijs gewerkt en de afgelopen jaren 

heb ik me als manager bij Bibliotheek Den Bosch beziggehouden met de Bibliotheek op  

School en de implementatie van het ‘met plezier’ lezen in de klassen met 

kinderen/leerlingen/studenten van 0 tot 23 jaar. En nu heb ik hier in Warschau alweer een 

paar dagen voor de klas gestaan (omdat ik wat dubbelingen in het rooster op de ASW 

opvang) en vind ik het heel erg fijn om weer direct bezig te zijn met het vooruithelpen van de 

leerlingen. Naast mijn werk ben ik altijd actief geweest in het theaterleven en vind ik het ook 

leuk om een balletje te slaan op de squashbaan. Ik hoop dat we samen een mooie tijd 

tegemoet gaan en mocht ik u ergens mee kunnen helpen, schroom dan niet om even langs 

te komen op TBS of een mailtje te sturen.  Hartelijke groet, Berry Mom  


