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Beste ouders/ verzorgers,
"De scholen zijn weer begonnen!" verkondigen spandoeken her en der in dorpen en
steden. Ook uw kind gaat weer naar school. Misschien heeft uw kind er best wel zin
in, misschien ook niet. Voor u betekent het dat uw kind weer een jaartje verder is. Of
uw kind nu voor het eerst naar school gaat, of als 8e-groeper die voor het laatste
jaar naar de basisschool gaat. Een nieuw schooljaar is een venster naar een hopelijk goede - toekomst. Als school en als team hopen wij van harte daar een
betekenisvolle bijdrage aan te kunnen leveren. We zijn enorm blij dat we in deze tijd
van de enorme grote lerarentekorten een volledig team hebben staan! We hebben
inmiddels twee studiedagen achter de rug en we zijn allemaal enthousiast en
gemotiveerd om er een mooi schooljaar van te maken met elkaar.
Namens het team,
Machteld Metz

MEDEDELINGEN
Het nieuwe schooljaar
In de zomervakantie is er enorm hard gewerkt om het schoolgebouw op te knappen. Wij zijn er als
team enorm blij mee en vinden het prachtig geworden. Alles ziet er fris en opgeruimd uit en dat is
voor iedereen fijn werken! De laatste hand wordt gelegd aan het inrichten van de klassen en
woensdagochtend staan wij klaar om u allen te ontvangen.
Inmiddels heeft het team al twee studiedagen achter de rug en met elkaar hebben we gesproken over
een aantal praktische zaken.
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Vanaf de start van dit schooljaar willen we de inloop van gr 3 t/m 8 ‘s ochtends iets anders
laten verlopen. Om 8.20u gaat de eerste bel en gaan de deuren open en mogen de kinderen
naar binnen. De leerkrachten zullen dan bij de deur van het klaslokaal staan om de leerlingen
allemaal individueel te begroeten. U bent als ouder van harte welkom even mee naar binnen
te lopen. We kunnen ons voorstellen dat u wellicht iets tegen de leerkracht wilt zeggen. Mocht
u iets meer de tijd nodig hebben, dan kunt u dit aangeven en zal de leerkracht een afspraak
met u plannen of aangeven dit later op de dag te doen.
De kinderen gaan vervolgens hun klas in en er staat voor hen een startopdracht klaar op het
bord. Daar mogen ze direct mee starten. Om 8.30u gaat de tweede bel en zal de leerkracht
de deur van het lokaal sluiten. Het is dus de bedoeling dat uw kind dan binnen is.
Dit betekent dus dat er ‘s ochtends voor schooltijd geen pleinwacht meer is! Het is goed
om er dus rekening mee te houden dat u uw kind niet te vroeg naar school stuurt. Tussen de
middag zullen het hek en de deur om 13.05u open gaan en starten we om 13.15u.
Na schooltijd zullen de leerkrachten, zoals u inmiddels gewend bent, met de klas mee naar
buiten gaan.
Groep 3/4 gaat naar binnen bij de hoofdentree, dit is de groene deur.
Groep 5, 6/7 en 8 gaat naar binnen bij de zij- entree, dit is de gele deur.
Groep 1/2 , de BSO kinderen en de peuters van ‘t Haventje maken gebruik van de kleuter
entree, de blauwe deur.
We willen u vragen om uw kind alleen op de fiets te laten komen als dit echt nodig is. We zien
vaak kinderen op de fiets naar school komen die heel dichtbij wonen. Er zijn niet heel veel
plekken in de fietsenstalling met als gevolg dat een deel van het schoolplein vol staat met
fietsen en dus niet kan worden gebruikt waar het voor bedoeld is: spelen. Alvast bedankt voor
uw medewerking!
We hebben dit jaar nog meer chromebooks tot onze beschikking dan vorig jaar. Voor veel
opdrachten die de kinderen doen, is geluid nodig. We willen u vragen of u uw kind (vanaf
groep 3) een setje oortjes of een koptelefoon mee te geven. Uw kind draagt dan zelf zorg
voor deze koptelefoon of oortjes. Deze kunnen opgeruimd worden in hun eigen laatje of aan
de stoel worden gehangen. Uit ervaring blijkt dit beter te werken dan het delen van de school
koptelefoons.

Studiedag 28 en 29 augustus
Op 28 en 29 augustus zijn wij als team gestart met twee studiedagen.
We hebben twee productieve dagen gehad en veel besproken met elkaar:
● Onderwijsinhoudelijke speerpunten voor komend schooljaar
● Taakverdeling binnen het team
● Regels en afspraken
● Pedagogisch klimaat
● Scholing voor de nieuwe touchscreenborden
● Bespreken van kansen en mogelijkheden voor onze school en ons team
● Scholing over meer- en hoogbegaafdheid
Het waren twee zinvolle dagen waar we naast veel onderwijsinhoudelijke zaken ook tijd hadden voor
ontmoeting en teambuilding.

Startgesprekken
Wij zien de ouders van de leerlingen als partners, die samen met de school de verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling van het kind dragen. Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de ouders
verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk
voor de opvoeding van hun kinderen. De school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs. Doel is
de optimale ontwikkeling van het kind. Om deze ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen, worden
bij de startgesprekken de driehoeksgesprekken gebruikt. Met driehoeksgesprekken wordt het
eigenaarschap van de leerlingen bevorderd en de ouderbetrokkenheid vergroot. Het zijn gesprekken
waar leerkracht(en), ouder(s) en kind bij zijn.
Bij alle partijen ontstaat een onderlinge band. Kinderen zien hoe ouders en leerkrachten met elkaar
omgaan en er ontstaat een samenwerking. Het eigenaarschap van leerlingen wordt vergroot doordat
leerlingen een aandeel hebben in het gesprek en de te bereiken doelen.
Driehoeksgesprekken vinden plaats tussen leerkracht, ouder en leerling. In de groepen 7 en 8 werd
dit vorig jaar al gedaan. Dit schooljaar zal dit worden uitgebreid naar groep 6. De gesprekken in groep
6 en 7 duren 15 minuten per gesprek. In groep 8 zijn het leerlijngesprekken. De juf kijkt samen met u
als ouder en met uw kind naar de doelen en verwachtingen van het schooljaar, met het oog op de
uitstroom naar de middelbare school.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen een formulier mee naar huis dat u samen met de kinderen
kunt invullen.
De startgesprekken van de andere groepen duren 10 minuten en zullen zonder uw kind erbij zijn. U
hoort binnenkort de indeling van de gesprekken.
Personele zaken
- Juf Agnes is met zwangerschapsverlof. Juf Denise zal haar vervangen.
Regiekracht
Regiekracht is voor ons bezig met het aantrekken van een vakdocent voor de gymlessen van groep 3
t/m 8 op de maandag. Tot op heden is er nog niemand gevonden. Tot er iemand is gevonden, blijven
de leerkrachten zelf de gymlessen verzorgen.
Start plusklas
Op 8 oktober zal de start van de plusklas zijn.
Voor de zomervakantie heeft u in de Info kunnen lezen dat er gestart gaat worden met een plusklas.
Van iedere leerling brengen wij, een aantal keer per jaar, de leer- en onderwijsbehoeften in kaart.
Hierbij maken we gebruik van de resultaten op de methodetoetsen, de Cito-toetsen, de informatie van
ouders en onze observaties. Tevens kijken we naar de specifieke leer- en persoonskenmerken die
speciaal toegeschreven worden aan meer- en hoogbegaafde kinderen.
We willen binnen de eigen groep zoveel mogelijk tegemoet komen aan de specifieke leer- en
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen doen we dit o.a. door de reguliere leerstof te compacten,
waarbij onnodige oefen- en herhalingsstof wordt geschrapt. Hierdoor komt er tijd vrij voor uitdagende
opdrachten die aansluiten bij de specifieke leereigenschappen (verrijken). Soms kan het echter
voorkomen dat deze verrijkingsopdrachten niet voldoende aansluiten bij de behoeften van deze
leerlingen. Dit hoeven niet alleen leerbehoeften zijn, maar kunnen ook te maken hebben met
bijvoorbeeld sociale- en emotionele behoeften. Ook kan het voorkomen dat de mogelijkheden van de
leerkracht onvoldoende toereikend zijn om deze leerlingen te bieden wat hij/zij nodig hebben. Mocht
dit het geval zijn dan kan de leerling in aanmerking komen voor de plusklas. Behoefte aan contact
met zogenaamde ontwikkelingsgelijken speelt hierbij ook een belangrijke rol van betekenis.
Samengevat zouden we kunnen zeggen dat een leerling plusklasonderwijs nodig heeft wanneer:

●
●

Er in de groep onvoldoende tegemoet gekomen kan worden aan de cognitieve-, sociale en/of
emotionele behoeften van de leerling;
De leerling behoefte heeft aan contact met ontwikkelingsgelijken

Zoals u uit bovenstaand wellicht begrepen hebt, mag plusklasonderwijs niet gezien worden als
zomaar iets leuks, iets extra’s of als een soort privilege; het hoort bij het gewone leerstofaanbod van
meer- en hoogbegaafde kinderen. Het plusklasonderwijs is geen doel op zich. Het doel is: de
ontwikkeling van de meer- of hoogbegaafde leerling. Wij gaan dan ook niet uit van het principe “eens
in de plusklas, altijd in de plusklas.”
In alle gevallen zal de groepsleerkracht in samenspraak met de intern begeleider en de specialist
begaafdheid bepalen welk aanbod een leerling nodig heeft en op welke plek dit het beste gegeven
kan worden. Plaatsing in de plusklas is een beslissing van school. Op het moment dat uw kind in
aanmerking komt hiervoor, dan zal dit altijd in overleg met u als ouder gaan.
De komende weken zal juf Jacoline o.l.v. juf Anke Kleijwegt ons beleid t.a.v. meer- en
hoogbegaafdheidsonderwijs gaan formuleren, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe wij omgaan
met meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Studiedag 20 september
Op 20 september hebben we als team een studiedag. In de ochtend gaan we met elkaar ons
instructiemodel nog eens doornemen en bespreken. Ook gaan we Zien invullen. Dat is de
observatielijst die we gebruiken voor de sociaal emotionele ontwikkeling. ‘s Middags krijgen we
scholing over spellingonderwijs.
Ouderportaal Parnassys
In het ouderportaal kunt u diverse gegevens inzien van uw kind. Wilt u deze gegevens checken?

Overig nieuws
Luizencontrole
Ook in het schooljaar 2019-2020 zullen de kinderen na alle vakanties gecontroleerd worden op luizen.
De eerste controle zal de eerste schooldag zijn.
Geplande ontruimingsoefening
Op dinsdag 24 september vindt er een geplande ontruimingsoefening plaats. Op deze manier willen
wij de kinderen op een rustige manier duidelijk maken wat de bedoeling is als het ontruimingsalarm af
gaat.
Kinderpostzegels

Vanaf woensdag 25 september tot woensdag 2 oktober gaan ruim 160.000
basisschoolkinderen in Nederland op pad tijdens de Kinderpostzegelactie. Ook onze groep
8 gaat meedoen!
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten
duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen geholpen worden door middel van
verschillende projecten. Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten
te verkopen.
Dit jaar steunt Kinderpostzegels kinderen in daklozenopvang. In Nederland zijn steeds meer
kinderen dakloos. Inmiddels wonen ruim 8.500 kinderen tijdelijk in een daklozen- of
vrouwenopvang. Sinds 2011, toen er 7.133 kinderen in een crisisopvang woonden, is dit
aantal met maar liefst 19 procent gestegen. Dat betekent dat er in de omgeving van bijna
iedere Nederlander wel een kind is dat zoiets meemaakt of heeft meegemaakt. Onze droom
is dat geen enkel kind in Nederland meer naar een daklozenopvang of blijf-van-mijn-lijfhuis

hoeft. Tot het zover is, wil Kinderpostzegels ervoor zorgen dat ze zich er beter thuis voelen
en dat er goede begeleiding voor ze is.
Ook mogen wij dit jaar weer een eigen goede doel kiezen. Naast het sparen voor het
landelijke goede doelen, zullen wij ook geld ophalen om nieuwe leesboeken voor school
te kunnen kopen!
Steunt u ons dit jaar ook weer?

Groep 8 op kamp

Op maandag 30 september zal groep 8 vertrekken voor een 3-daagskamp. We zullen dit
jaar ons vestigen in de Suikerberg in Loon op Zand. Deze 3 dagen staan in het teken van
gezelligheid, samenwerken en mooie herinneringen maken. Wat we gaan doen, blijft
geheim. De kinderen van groep 8 zullen hier snel bericht over krijgen.
Schoolreis gr 1/2 en groep 3 t/m 7
Op 1 oktober gaat groep 3 t/m 7 op schoolreis. Hier heeft u voor de zomervakantie informatie over
gekregen. Groep 1/2 gaat op 2 oktober op schoolreis. Hier krijgt u binnenkort meer informatie over.
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Kinderen vrij
Kinderen vrij
Eerste schooldag!
Luizencontrole
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Schoolfotograaf
Startgesprekken gr 1 t/m 7, Leerlijngesprekken gr 8
Studiedag, kinderen vrij

Geplande ontruimingsoefening
Start Kinderpostzegels
Startgesprekken gr 1 t/m 7, Leerlijngesprekken gr 8

26
27 Klaaswaalse scholen sport- en spelmiddag groep 5
Zwemmen groep 6/8
28
29
30 Kamp groep 8
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Kamp groep 8
Schoolreis groep 3 t/m 7
Kamp groep 8
Schoolreis groep 1/2
Zwemmen groep 4/7

Dag van de leraar
Inloopkwartier
Start plusklas
Kinderboekenweek: Reis mee
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11 Techniekochtend
Zwemmen groep 5
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