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NIEUWSBRIEF
Gebed
We mogen terugkijken op de jaarlijkse dankdag,
waarop we God gedankt hebben voor Zijn goede gaven
en Hem gebeden hebben om Zijn wijsheid en zegen.
Dat kan natuurlijk geen zaak van een enkele dag zijn,
dat vraagt ons om elke dag te knielen. We willen u
met nadruk vragen om ook de school, de leerlingen
met hun vreugden en zorgen en de leerkrachten met
hun grote verantwoordelijkheid in het onderwijzen en
opvoeden van zoveel verschillende kinderen en de
directie en het bestuur in het maken van allerlei
keuzes, in uw gebeden te blijven gedenken!

Studiedag
Morgen, dinsdag 14 november hebben we als team
een studiedag. ’s Morgens verdiepen we ons verder in
het geven van effectieve instructie, toegespitst op
(begrijpend) lezen. ’s Middags denken we na over de
manier waarop we in groep 1 t/m 8 de executieve
functies van leerlingen kunnen stimuleren.
De leerlingen hebben deze dag vrij.

Het werk op school
We zetten ons als leerlingen en als team in om nieuwe
dingen te leren en ook om dingen te herhalen, zodat
we ze blijven onthouden. Bij de kleuters genieten we
van het rollenspel bij de bouw en in de verzorging. De
leerkrachten laten u via het ouderportaal regelmatig
mee genieten. Daar wordt overigens ook volop aan
doelen en ontwikkeling van kinderen gewerkt. Spelend
leren en lerend spelen dus. In groep 3 worden grote
sprongen gemaakt. Wat gaat er een wereld open als je
zelf kunt lezen! Ook in groep 4 wordt veel bereikt;
daar oefenen kinderen in zelfstandig (samen-) werken
en dat gaat steeds beter! De executieve functies die
daarvoor nodig zijn worden klassikaal en soms ook in
groepjes of individueel getraind. Op de ouderavond
heeft u gehoord hoe belangrijk dat is.
In groep 5 t/m 7 zijn ze heel blij met de instructie in
enkele groepen tijdens rekenen. Nu er extra handen
zijn, zowel bij taal áls bij rekenen, kan er beter
tegemoet
gekomen
worden
aan
de
onderwijsbehoeften van de kinderen. En natuurlijk
stimuleren we kinderen ook om zelf na te denken, te
oefenen
in
uitgestelde
aandacht
en
in
doorzettingsvermogen.
Groep 8 hoopt de periode van groepsvorming en
avontuurlijk leren eind november af te sluiten, hoewel
daar uiteraard in de klas wel aandacht voor blijft. Het

accent ligt nu op leren, het voorbereiden op de
eindtoets en op de overgang naar (de verschillende
niveaus van) het Voortgezet Onderwijs. In januari
willen we nog een ouderavond organiseren voor de
ouders van groep 8 om terug te kijken op het eerste
half jaar en vooruit te kijken naar het vervolg, de
eindtoets, het kamp en wat verder nog op het
programma staat.

Terugblik ouderavond
We kijken terug op een leerzame en goed bezochte
ouderavond. Wel kregen we signalen van een aantal
ouders dat het een hoog tempo en hoog niveau was.
Dat erkennen we inderdaad. Daarom zullen we
informatie over het onderwerp op het ouderportaal
plaatsen, zodat u het nog eens rustig kunt na lezen.
Ook zijn er op school boekjes met praktische tips
aangeschaft. We gebruiken die zelf, maar uiteraard
kunt u ze inzien om te kijken of het bruikbaar kan zijn
voor u als ouder om aan te schaffen. Als bijlage vindt
u informatie over deze boeken en een artikel met
praktische informatie over executieve functies.

Steuntje in de rug?!
Hulp voor ouders en hun kinderen op de basisschool!
Misschien heeft u de folder al zien hangen op het
prikbord. Er is een nieuw adres voor ‘grote of kleine
vragen over je kind’: het school maatschappelijk
werk. We hebben hier als directies bij de toenmalige
gemeente Bergambacht al op aangedrongen, maar nu
is het dan toch tot afspraken gekomen.
We hebben als directie en interne begeleiders een
positief gesprek gehad met de vaste contactpersoon
voor onze school: mevr. G. (Gini) ten Brummelhuis van
Kwadraad.
Een
hartelijke,
al
wat
oudere,
doortastende vrouw waarin we al snel vertrouwen
kregen. We hopen en verwachten dit een goede,
snelle en laagdrempelige manier is om advies, goede
raad of hulp te krijgen. Maatschappelijk werk op de
basisschool is er voor adviezen, ondersteunende
gesprekken (met ouders en/of met kinderen) en/of
doorverwijzing.
Aanmelding kan telefonisch bij Kwadraad T 088 900
4000 of via de intern begeleider van school.
De hulp is gratis.
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Op tijd beginnen
Op de ouderavond hoorden we dat executieve functies
stimuleren begin bij OUDERS. Als je niet goed
organiseert of op tijd begint, zullen kinderen dat ook
niet snel doen. We zien dat helaas terug bij een aantal
kleuters, die regelmatig (net) te laat op school zijn.
Voor de leerkracht is dat heel storend en het leidt ook
tot klachten bij ouders die wél op tijd zijn en waar
dat ook inspanning vraagt. Een dringende oproep dus
om uw kind tussen kwart over acht en (vijf voor) half
negen op school te brengen.
Tegelijk een compliment overigens voor de hogere
groepen: daar komen de kinderen op dit moment bijna
altijd op tijd.

Gymspullen
Een andere uitdaging is het om kinderen te leren hun
gymspullen mee te nemen. Wilt u samen met
hem/haar/hen een plan bedenken om er voor te
zorgen dat ze hun gymspullen op de juiste dag mee
naar school nemen? Hartelijk dank en succes!

Acties

Activiteiten, D.V.
14 november Studiedag, alle leerlingen vrij
8-17 november Contactweek
23 november Crea
5 december Adoptie
19 december Kleuter kerstfeest 19.00 uur
20 december Kleuters vrij
22 december Kerstfeest klassen groep 3-8
22 december middag alle leerlingen VRIJ
25 dec – 5 jan
Kerstvakantie
8 januari
Hoofdluiscontrole
9 januari
Adoptie

Schoenendozen: dank voor het vullen en inleveren van
de schoenendozen voor kinderen in moeilijke
omstandigheden. De dozen zijn inmiddels door de
diaconie van de Hervormde Kerk opgehaald.
Adoptie: opbrengst varieert van 30 tot 48 euro p/m
Zending: Voor de vervolgde christenen wordt wekelijks
geld ingezameld. Gemiddeld wordt er 59 euro p/w
opgehaald. Hartelijk dank hiervoor.
Pannakooi: Inmiddels is, dankzij het bedrag dat de
kinderen met de sponsorloop hebben ingezameld, het
hekwerk van de pannakooi verhoogd en is een net
aangebracht. Heel fijn dat de bal nu niet steeds op de
weg terechtkomt!

Hoofdluis
We zijn heel blij dat er bij de 2e controle, begin
november, geen luizen meer werden gevonden. Nog
enkele neten bij kinderen die onder behandeling zijn
resteerden, maar met consequent blijven kammen
zullen die ook verdwijnen. We vragen u om uw
kinderen regelmaat te blijven controleren, ook in de
kerstvakantie. Dan kunnen we hopelijk hoofdluisvrij
het nieuwe jaar in.

Team
Woensdag 29 november is voorlopig de laatste
werkdag van juf De Haaij. Zij mag dan gaan genieten
van haar zwangerschapsverlof. Aansluitend hoopt ze
tot de zomervakantie ouderschapsverlof op te nemen.
We wensen haar een goede tijd toe en bidden voor de
gezonde groei en geboorte van hun tweede kindje,
medio januari 2018.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
M (Thea) van den Berg- Molenaar
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