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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data:
Vrijdag 25 oktober
Start leerlingenraad
voor groep 6 t/m 8
Maandag 4 november
Hedelse paardenmarkt
– vrije dag

Het was mooi om de periode van de zomervakantie tot de
herfstvakantie af te sluiten met een kijkavond waarop we
veel mensen konden verwelkomen. We hebben dit als een
mooie avond ervaren. Wij willen ook iedereen hartelijk
bedanken die de afgelopen weken heeft bijgedragen om
hier een geslaagd project van te maken. Ook de leerlingen
die van alles mee brachten en met zoveel inzet en
enthousiasme aan de slag zijn gegaan, dankjewel. Op de volgende pagina vindt u
in de kantlijn een foto-impressie.

Woensdag 6
november
Dankdag, viering in de
kerk/ Nationaal
schoolontbijt

Zoals na elke vakantie startten we afgelopen maandag met de luizencontrole.
Veel kinderen hadden op deze ochtend prachtig gevlochten haar of het haar zat
flink in de gel. Voor de luizencontrole is dit echter niet handig. Wilt u hier de
volgende keer rekening mee houden?

Maandag 11
november
Gebedsgroep
Kluscommissie

Personeel

Woensdag 13
november
Studiedag EDI (Alle
leerlingen vrij)
Dinsdag 19 november
Techniekcoach groep 8
Inloopmiddag ouders
alle groepen

Juf Klazina is al lange periode afwezig vanwege ziekte. Inmiddels merkt zij weer
dat ze aan het herstellen is en meer energie krijgt. Wij zijn blij dat we hierover
positief bericht ontvangen en wensen haar Gods zegen toe in het verdere herstel.
Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld heeft Heidi van Leersumhaar taken als
Intern Begeleider tijdelijk voor 50% moeten neerleggen. Juf Lydia Kant, Intern
Begeleider op PCB de Bron in Bruchem, neemt de IB-taken m.b.t. groep 1-2 over.
Bas neemt incidenteel een aantal IB-gesprekken over.

Open school
In het jaarplan van 2019-2020 is ouderbetrokkenheid één van de elementen waar
wij aandacht aan willen besteden. Hiervoor hebben wij het Ouderportaal van
ParnasSys opengesteld, zoeken wij naar verdieping van de oudercontacten tijdens
rapportgesprekken en organiseren wij verschillende informele oudercontacten
zoals tijdens de kijkavond, open dag, vieringen, etc. Ook werken wij dit schooljaar
aan de vernieuwing van het rapport.
Voor de ontwikkeling van uw kind en de ontwikkeling van de school is uw
betrokkenheid belangrijk. Wij waarderen het dat u als ouder zowel de positieve
geluiden als uw zorgen met ons deelt. Bij de leerkrachten kunt u na schooltijd
terecht om vragen te stellen over de ontwikkeling van uw kind. Bij
ondergetekende kunt u vrij binnenlopen om uw vragen te stellen. Hiernaast
attendeer ik u alvast op de inloopmiddag van dinsdag 19 november. Van 15.0016.00 uur kunt u de klas binnenlopen om het werk van uw kind te bekijken en
indien gewenst een vervolgafspraak maken.
Hiernaast zijn we ontzettend blij met de vrijwillige taken die door ouders worden
gedaan, hartelijk dank hiervoor!

Leerlingenraad
Impressie projectavond

Het geluid van kinderen is belangrijk op onze school. Daarom starten de groepen 5
t/m 8 deze week met de voorbereidingen voor de leerlingenraad. In de
leerlingenraad worden leerlingen uitgenodigd om op eigen wijze betrokken te
worden bij en mee te praten over allerlei dingen die er op school gebeuren.
In november vinden er op school verkiezingen plaats. Tijdens deze verkiezingen
worden leerlingen gekozen die gedurende het hele schooljaar zitting nemen in de
leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert maandelijks, onder schooltijd, samen
met de directeur.

Schoolontbijt
Op woensdag 6 november doet onze school mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Deze ochtend schuiven ook de burgemeester, zijn vrouw en de wethouder
Onderwijs aan bij het ontbijt.
Het Nationaal Schoolontbijt stimuleert gezonde voeding en voldoet aan de
richtlijnen van het voedingscentrum. De kinderen hoeven deze ochtend niet thuis te
ontbijten. We kijken uit naar een gezellige en gezonde start van deze dag.

Dankdag
Woensdag 6 november vieren we dankdag. Een moment waarin we bewust stil
staan bij Gods trouw en zorg voor ons in dit leven. Het thema is ‘Goed bericht!’. De
viering begint om 10.00 uur in de kerk bij de school en u bent ook welkom! U kunt
zelf uw plaats opzoeken in de kerk, maar u kunt ook aansluiten in de rij van uw kind.
Weet u van harte welkom. Na afloop is er in de hal van de school gelegenheid voor
ontmoeting en een kopje koffie of thee. De burgemeester, zijn vrouw en de
wethouder Onderwijs zullen ook bij de dienst aanwezig zijn.

Verkeersveiligheid
We zijn weer aangekomen in de donkere en natte maanden. Rondom school zorgt
dit soms voor gevaarlijke situaties. Kinderen reageren in het verkeer soms
onvoorspelbaar. Ook gisteren zag ik een situatie waarbij, als door een wondertje,
alles goed afliep. Wij drukken u op het hart om hier bij het rijden, afzetten en
parkeren goed rekening mee te houden. Hartelijk dank hiervoor.
Vooral kleuters kunnen soms onvoorspelbaar reageren in het verkeer. We vragen u
om uw kind zoveel mogelijk binnen het schoolhek op te wachten. De kleuters
mogen alleen onder begeleiding van de juf of ouder/verzorger het schoolplein
verlaten.

School en Halloween
Soms ontvangen wij op school de vraag waarom onze school niet meedoet met
Halloween. De nadruk ligt bij Halloween op angst, griezelen en donker. Als school
willen wij juist vrede, licht en veiligheid doorgeven. Wanneer u hier vragen over
heeft, schroom niet om deze te stellen aan ondergetekende.

Gevonden voorwerpen
Regelmatig vinden wij verschillende spullen in de school. Deze spullen worden
verzameld in de bak ‘gevonden voorwerpen’. Wanneer u wat mist, kijk hier gerust
even in. Deze bak staat naast de batterijenbak, bij de hoofdingang van de school.

Informatie vanuit de GGD - echtscheiding
Een scheiding heeft een grote invloed op het leven van je kinderen. Soms gaan kinderen zich lastig
gedragen, soms worden ze juist heel stil. Een scheiding lucht bij kinderen ook wel eens op als bijvoorbeeld
geen ruzies in huis meer zijn. Oudere kinderen kunnen zich af en toe schamen tegenover anderen.

Hoe kun je je kind steunen?






Wees open en eerlijk tegen je kind. Vertel samen dat jullie gaan scheiden en wat dat voor je kind
betekent. Meer hoeft je kind niet te weten. Vertel niet over je relatieproblemen.
Houd rekening met de gevoelens van je kind en geef het de ruimte om gevoelens te uiten. Benoem
en erken de gevoelens van je kind. Geef een paar keer per dag alle aandacht aan je kind.
Verwen je kind niet uit schuldgevoel. Blijf opvoeden en grenzen stellen. Je hoeft niet heel streng te
zijn, maar wel duidelijk.
Breng de school, opvang en verenigingen op de hoogte van de veranderingen.
Zoek voor je kind en voor jezelf steun bij vertrouwde personen.

In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding
van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze
website.

Klusouders
Maandag 28 oktober is de volgende klusavond. Het is goed en gezellig om met elkaar klussen op te pakken.
Wanneer u niet elke maand kunt, maar slechts incidenteel kunt meehelpen, dan bent u ook van harte
uitgenodigd.

Gebedsgroep
Op maandag 11 november komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar. Gebed is een zegen voor de
school. Wanneer u mee wilt bidden of wilt kennis maken, dan bent u van harte welkom in de lerarenkamer.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

