september 2017

Nieuwe leerlingen op onze school zijn :
I









Ilios Zalen in groep 1/2B
Matthijs Kroon n groep 3
Saar Balhuizen in groep 3
Luuk van Mourik in groep 4
Nout Balhuizen in groep 5
Oday Ebrahem n groep 8
Pleun Balhuizen in groep 8

We wensen alle leerlingen een fijne tijd op onze school.

Goede start
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer op en in alle groepen zijn we
gezellig en goed gestart. We hebben in de eerste week nog wat extra tijd genomen voor
kennismaking en vakantie verhalen delen. Natuurlijk zijn we ook aan het leren. Wennen aan de
regels die we met elkaar prettig vinden in de groep, omgaan met materialen, hoe speel je buiten
met elkaar, wat is een fijne sfeer in de groep, zodat iedereen lekker kan leren. Daarnaast zijn we
volop bezig om de leerpleinen te gebruiken. Ook oefenen we met de leerlingen de regels die daarbij
horen. Wilt u er dan ook op letten bij het leerplein van de groepen 1/2/3, dat uw kind(eren) ’s
morgens of ’s middag bij het naar binnen brengen niet aan de materialen zitten? Deze zijn echt
bedoeld voor de leerlingen om onder schooltijd aan te werken en vaak zetten de leerkrachten de dag
ervoor alle materialen al klaar.
In groep 4 is juf Sylvia als invalleerkracht gestart. In groep 5/6 juf Karima als vaste leerkracht en in
groep 8 meester Jasper als vaste leerkracht. Juf Simone is als Intern Begeleider begonnen. Ook zij zijn
aan het wennen en leren hoe de gang van zaken is op onze school, maar voelen zich al thuis en
werken met veel plezier.
Juf Astrid en juf Liesbeth zijn de onderwijsassistentes in school en binnenkort komt er een nieuwe
onderwijsassistent bij, juf Geraldine. Zij ondersteunen leerlingen op onze school, die wat extra
aandacht nodig hebben.

En wat zijn we blij met onze nieuwe buren van de kinderopvang SKLM. De ruimtes waar zij in
vertoeven zien er prachtig uit en het is heel prettig te zien dat het gebouw aan alle kanten weer
bruist! We gaan dit jaar bespreken en ervaren hoe we zoveel mogelijk de samenwerking op kunnen
gaan zoeken met elkaar.

Scholing team:
Bij een nieuw schooljaar horen ook nieuwe plannen. Wat gaan we verbeteren in de school en welke
nieuwe ontwikkelingen zetten we in. We hebben dit jaar voor het team in de maand september al
een drietal trainingen staan. Aan het begin van de maand starten we met een training
’woordenschat’. We verdiepen ons in de theorie en bekijken hoe we in de praktijk onze leerlingen
woordenschat kennis aanbieden en vergroten. We hebben hiervoor een externe partij ingehuurd, die
deze training verzorgt op onze school.
Half september starten we met een nieuwe methode voor Begrijpend Lezen, Nieuwsbegrip XL. Om
hier zo efficient mogelijk mee te kunnen werken, komt er vanuit deze methode een hele middag
training voor het team.
Eind september hebben we een bijeenkomst met twee andere scholen, namelijk: De Meent uit
Ommeren en De Regenboog uit Ingen. Aangezien we meer willen samenwerken met deze scholen,
gaan we met de drie teams onderzoeken of we een gezamenlijke methode wereldoriëntatie kunnen
aanschaffen. De eerste middag zal een oriëntatie zijn op de visie en werkwijze van de drie scholen,
waar zitten de overeenkomsten en waar de verschillen.
We houden u op de hoogte van al deze mooie onderwijsontwikkelingen!

Kamp groep 8
Op maandag 18 september vertrekken de leerlingen van
groep 8 met meester Jasper naar Oosterhout (Brabant). Daar
gaan zij drie dagen op kamp met elkaar. Juf Debbie zal
maandag en dinsdag extra aanwezig zijn en dinsdag
afgewisseld worden door meester Tim, die ook de woensdag
blijft. Er is een leuk afwisselend programma voor hun bedacht
en veel ouders uit groep 8 zullen hierbij helpen. We wensen
groep 8 met de leerkrachten en begeleiders heel veel plezier!!

Informatie avond nieuwe vorm
Middels een brief hebben wij u al informatie gegeven over de nieuwe vorm van de informatieavond.
Op donderdag 7 september zal de informatieavond gehouden worden. We nodigen u als ouder uit,
om samen met uw kind(eren) naar school te komen. De leerlingen geven u dit keer de informatie in
plaats van de leerkrachten. De leerkrachten oefenen met de leerlingen wat zij u kunnen vertellen
over het leren en de materialen. Er is natuurlijk ook tijd om iets aan de leerkrachten te vragen en er
ligt een enveloppe klaar met de nodige praktische informatie, die u thuis nog eens rustig door kan
lezen.
In de hal van de school is informatie te vinden over Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.
Aangezien we op zoek waren naar een nieuwe ouder in de MR hebben wij voor de zomervakantie
hiervoor een oproep uitgedaan. Twee ouders hadden zich gemeld en het leek erop dat er een
stemming gedaan moest worden. Echter heeft éёn ouder aangeven dit toch niet te willen doen en is
een stemming dus niet nodig. We zijn blij om Martijn van Hal, te verwelkomen als nieuw lid van de
MR (vader van Lynn van Hal uit groep 1/2B).
De informatieavond begint om 17.00uur en eindigt om 19.00uur. U bent van harte welkom om

binnen deze tijden binnen te komen lopen! U hoeft dus niet de volle twee uur aanwezig te zijn.
Aan het einde van uw bezoek aan school hopen we dat u nog wat vragen wilt beantwoorden, die
vanuit de MR gesteld worden. Dit kost niet veel tijd, de MR heeft de vragen in de hal op grote vellen
papier staan. En het zou ons goed helpen om vlot een beeld te krijgen van hoe de meeste ouders
denken over bepaalde zaken, over het onderwijs.
Voor groep 8 zijn alle ouders zonder hun kind uitgenodigd, omdat hier specifieke aandacht besteedt
zal worden aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Deze ouders zijn welkom van 18.3019.30uur.
Afgelopen jaren kreeg u ook een inlogcode voor de klasbord app, maar we krijgen dit jaar een andere
app, genaamd Kletsklas. Deze zal werken gecombineerd met de site van school. We zijn bijna klaar
met de inrichting hiervan, daarna hoort u hoe deze nieuwe app werkt en ontvangt u van ons de
informatie en inlogcode.

Film opnames in school
Op dinsdag 5 september worden er in school filmopnames gemaakt. Deze opnames worden gebruikt
voor een promotiefilm. Het bedrijf Topicus een ICT-leverancier, levert ICT-oplossingen (Gynzy,
ParnasSys, Parro) die het werk van leerkrachten eenvoudiger maakt en de communicatie tussen kindouder-leerkracht verbetert. Om het succes van onze samenwerking met Topicus in beeld te brengen
is onze school gevraagd om mee te werken aan een promotiefilm voor Topicus waar de klas van
meester Tim centraal staat. Deze film zal gaan over hoe meester Tim als leerkracht wordt
ondersteund door ICT-oplossingen om in zijn dagelijks werk alles uit zijn leerlingen te halen. De
promotiefilm wordt gebruikt voor een reclamecampagne van Topicus en zal gebruikt worden op de
website van Topicus en in online advertenties. Naast de beeldopnames worden er ook enkele foto’s
gemaakt die voor dezelfde campagne gebruikt gaan worden.
De ouders en leerlingen van de groep van meester Tim zijn gevraagd om
hieraan mee te werken.
En natuurlijk laten we u ter zijner tijd het eindresultaat graag zien. We
wensen meester Tim en zijn groep een leuke dag!

Bags2school
Nu de zomervakantie voorbij is gaat u vast de kledingkasten opruimen. Heeft u oude kleding,
knuffels, beddengoed over? Dan zijn wij er erg blij mee. U kunt dit in de maand september. inleveren
op school in een plastic zak van Bags2school. We verzamelen alles op het podium in de Uitkijk. Op 26
september wordt alles opgehaald. Per kilo krijgt de school hier een klein bedrag voor. Alle kleding
die door Bags2school wordt ingezameld, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en
groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding

hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden,
sokken, dekens en schoonmaaktextiel.

Stagiaires in school
Op school zullen ook dit jaar weer verschillende stagiaires rond lopen. Vaak zijn dit stages voor
pedagogische medewerkers, onderwijsassistentes, pabo stagiaires of snuffelstages.
We wensen alle stagiaires een fijne tijd op onze school.

