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Aangepaste schooltijd van 08.30-11.45 uur.
’s Middags zijn de kinderen vrij, waarna ze van 17.0019.00 uur weer op school worden verwacht voor het
kerstdiner.

Algemene informatie
Even bijpraten……….
Terwijl het schooljaar al weer zo’n 4 maanden ‘op volle toeren draait’, is dit een mooi
moment om even stil te staan bij de schoolontwikkeling. Het team heeft in deze eerste
maanden hard gewerkt aan het krachtig en gezamenlijk uitdragen van de doorgaande lijn,
gericht op de pedagogische en didactische doelen van ons onderwijs aan de verschillende
leeftijdsgroepen.
Op de studiedagen hebben de thema’s leeropbrengsten, onderwijsinhoud en organisatie dan
ook centraal gestaan. Vanzelfsprekend is onze belangrijkste dagelijkse focus het bieden van
kwalitatief goed onderwijs en het behalen van optimale leerresultaten voor alle leerlingen.
Daarnaast bevorderen de diverse ontspannen en leuke activiteiten die al hebben
plaatsgevonden de motivatie van de kinderen en het plezier in het naar schoolgaan.
In de komende periode gaan we samen rond Sinterklaas een spannende en magische tijd
tegemoet, waarna een sfeervolle en wat rustiger tijd aanbreekt met wat ruimte voor
bezinning en mooie kerstgedachten.
De betrokken collega’s van de werkgroepen, samen met ouders van de
activiteitencommissie, zijn al weken enthousiast aan de gang met voorbereidingen hiervoor.
Ouder-kindgesprekken
Deze week hebben de oudergesprekken in de groepen 1 tot en met 7 plaatsgevonden,
waarbij de kinderen vanaf groep 5 voor de eerste keer ook gespreksdeelnemer zijn geweest.
We horen van leerkrachten en ook ouders terug dat het waardevol is dat hun zoon of
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dochter zelf bij het gesprek aanwezig mogen zijn. Daarmee voelen kinderen ook hun
inbreng en stem in hun eigen leerontwikkeling en de bijdrage die ze kunnen leveren aan het
proces in de groep. Dit is behulpzaam voor de groei in hun zelfbeeld en identiteit.
Vervanging
Met regelmaat hebben we door ziekte van collega’s of andere onvoorziene omstandigheden
keuzes moeten maken voor vervanging in de groep.
Op dat moment wordt er gezamenlijk afgestemd welke organisatie in de groepen die dag het
best passend is, waarbij het onderwijsproces zoveel mogelijk doorgang vindt.
In de afgelopen weken hebben we dit ook kunnen oplossen door de bereidheid van eigen
collega’s om in voorkomende gevallen in elkaars groepen iets te betekenen.
Wanneer die vervanging voor langere periode noodzakelijk is, wordt er ten behoeve van de
continuïteit in de groep gezocht naar een meer structurele oplossing.
Het is en blijft ons uitgangspunt garant te staan voor een verantwoorde vervangingspraktijk,
waarbij het naar huis sturen van kinderen geen optie vormt.
In de schoolgids treft u in hoofdstuk 6.6 een uitgebreidere toelichting hierop onder het
kopje “Ziekte of verlof en vervanging van het personeel”.
Annemieke van den Heuvel en Trudy Hoogwegt

Sinterklaascommissie
Sinterklaas is weer in het land aangekomen. Een heel gezellige maar ook spannende tijd voor
de kinderen. We volgen op school het Sinterklaasjournaal. Leuk als u thuis meekijkt!
Op donderdag 29 november mogen de kinderen van groep 1 tot en met 4 hun schoen
zetten. Als de gymschoenen op school zijn, kunnen deze daarvoor gebruikt worden. Als dit
niet het geval is, dan is het fijn als uw kind deze dag een extra schoen
meeneemt.
Woensdag 5 december brengt de Sint met zijn pieten een bezoek aan
onze school. Rond 08.40 u wordt hij feestelijk binnen gehaald.
Dit jaar zal de Goedheiligman via D’n Achterum de school binnen gaan.
U bent uiteraard van harte uitgenodigd om te komen kijken.
Wilt u wel wat naar achteren gaan staan? Zo hebben de kinderen alle
ruimte en kan iedereen het goed zien.
We wensen iedereen een fijne sinterklaastijd en een leuke pakjesavond toe!
De Sinterklaascommissie
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Reflectionday
Nu het eerder donker wordt, willen we extra aandacht besteden aan het “zichtbaar” zijn in
het verkeer. Daarom hebben we ons aangemeld voor het programma:
Reflectionday. Hierbij krijgen de groepen 1 t/m 8 les over
zichtbaarheid en veiligheid binnen het verkeer van de eigen
groepsleerkracht. Ook krijgen de leerlingen een reflecterend hesje
uitgereikt dat ze kunnen gebruiken in het verkeer. De groepen 1 t/m
5 krijgen de hesjes mee naar huis, de groepen 6 t/m 8 hebben het
hesje vorig jaar gehad. Met deze groepen maken we regelmatig met
de fiets een uitstapje en we gebruiken de hesjes die we voor deze
groepen hebben gekregen op school, om veilig en zichtbaar over straat te kunnen. We
hopen op uw medewerking om samen onze kinderen zo zichtbaar mogelijk naar school te
laten komen.
Reflection Day is een actie die ook gekoppeld is aan het behalen van het Brabants Verkeers
Veiligheidslabel (BVL), waar onze school voor is aangemeld.
De Verkeerscommissie

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2:
Het zal niemand ontgaan zijn, Sinterklaas is weer in het land!
In de klas zijn we natuurlijk ook gestart met het thema Sinterklaas
en we volgen het Sinterklaasjournaal op de voet. Wat zou toch de
bedoeling zijn van de Sinterklaaskaartjes?
Tijdens dit thema komen de letters s en p aan bod. Ook gaan we
op 29 november op bezoek bij Sinterklaas in 't Oude Slot. Hiervoor
zijn sommige klassen nog op zoek naar hulpouders.
Verder besteden ook wij in week 48 aandacht aan de zichtbaarheid binnen het verkeer.
De leerkracht verzorgt deze week een lesactiviteit rondom dit onderwerp en alle leerlingen
krijgen een reflecterend hesje mee naar huis. Mochten u en uw kind met de fiets naar school
komen, raden wij u aan dit hesje te gebruiken.
Deze week zijn ook de oudergesprekken geweest, waarin we met u besproken hebben hoe
het gaat met uw kind in de klas. Alle kleuters hebben hun portfolio mee naar huis gekregen,
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waarin u de werkjes, taakjes en foto’s van uw kind kunt bewonderen. Zo heeft u een
overzicht van waar de kinderen aan gewerkt hebben en waar ze trots op zijn!
Graag zien we deze map binnenkort weer terug op school!

Groep 3
Afgelopen maandag zijn we officieel gestart met ons thema ‘Sinterklaas’.
We volgen de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal en sluiten daar in onze uitwerking van
het thema ook geheel op aan!
5 december bezoekt Sinterklaas met zijn pieten onze school, maar zal ook zeker onze klas
bezoeken!
6 december verwachten wij de kinderen pas om 10.30 uur op school. Alle kinderen mogen
dan een klein cadeautje van thuis meenemen om aan de klas te laten zien.
Reminder:
Vrijdag 23 november is het spelletjesmiddag. De kinderen mogen van thuis een BORDSPEL
meenemen. Niet vergeten dus! 

Groep 7/8
Vrijdag 23 november ontvangen de ouders en leerlingen uit groep 8 een toelichting en de
resultaten van de B8-toetsen.

Typetuin
Op vrijdag 15 maart 2019 om 14:30uur start op onze school de vernieuwde typecursus van
de Typetuin (zie bijlage).
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij,
want vol=vol.
Typetuin

Bijlagen:
- Typetuin
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