
Nieuwsbrief november 2022

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden,

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand november met daarin de belangrijkste informatie op een rij.
Regelmatig zijn er linkjes ingevoegd waarmee u extra informatie en/of een nieuwsbericht van de
website kunt lezen. Wanneer u alle linkjes hebt geopend, bent u helemaal op de hoogte.

Veel leesplezier en een hartelijke groet, ook namens de collega’s,

Anke Ende

Belangrijke data
24 - 28 oktober Herfstvakantie
31 oktober Luizencontrole
4 november Schoolgebedsgroep (om 9.00 uur welkom op Klipper 89)
7 - 11 november Oudergesprekken groep 1 t/m 3
11 november Inloopkwartier groep 3 t/m 8 (8.30 - 8.45 uur)
23 november Studiedag 2 o.a. De Leerkuil (alle leerlingen vrij)
29 november MR vergadering

Kind op Maandag
Het thema van deze periode is ‘Waar gaan we heen?’. Aan de hand van de verhalen denken de

kinderen na over keuzes die zij zelf maken en keuzes van anderen. Wat kun
je doen als dingen niet gaan zoals het zou moeten? Als je bijvoorbeeld ruzie
krijgt, of als het tegenzit; welke kant kan het dan op gaan? En wie helpt jou
om verder te komen? We eindigen deze periode met het verhaal van de
intocht in het beloofde land. Het verhaal maakt duidelijk dat de Bijbel
uiteindelijk een optimistisch boek is: mensen komen thuis, mensen komen
goed terecht. Hopelijk straalt dat vertrouwen ook door de verhalen van deze
periode heen!

Wk 44 (31/10 - 04/11) - Wat nu? Wk 45 (07/11 - 11/11) - Nu is het genoeg
Exodus 32:1-20 en Exodus 34 Numeri 11 en 12

Wk 46 (14/11 - 18/11) - Zie je het nog zitten? Wk 47 (21/11 - 25/11) - Naar de overkant
Numeri 13:1 - 14:9 Deut. 31:1-8, 34: 1-12 en Jozua 4:4-9

Sociale Vaardigheden - Leefstijl thema 2 ‘Praten, luisteren en stil zijn’
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor
sociaal-emotionele vaardigheden. Vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie
gaat het thema over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden
die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede
voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk
kan zijn als zelf iets vertellen.
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Brief vrijwillige ouderbijdrage
Begin oktober hebt u de brief voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Graag brengen we deze
nog even bij onder de aandacht.

Projectavond ‘Gi ga groen’
Woensdagavond 19 oktober sloten we het
project ‘Gi ga groen’ af. Weken is er in alle
groepen gewerkt aan dit thema. Er is niet
alleen van alles geleerd over de diverse
natuuronderwerpen maar er is ook van alles
geknutseld. Een deel van deze knutsels is op
de projectavond verkocht. De opbrengst
hiervan is voor het nieuwe schoolplein.

In alle groepen stond het werk van dit project
tentoongesteld, er was een boekenmarkt, een
‘groen’ restaurant, allerlei quizzen en
raadspellen en als toppunt trotse leerlingen die
hun (groot-)ouders alles lieten zien en erover
vertelden. Dank aan ieder die er was!

De uitslagen van "Raad het gewicht” zijn
bekend! De uien wogen 6,7 kg en met 6,5 kg
zat Sandi het dichtst bij. De aardappelen
wogen 7,1 kg. Fiene en Bodhi dachten beiden
dat de mand met inhoud 7,5 kg zou wegen.
Winnaars gefeliciteerd! Jullie mogen jullie
'prijzen/ manden’ ophalen bij juf Sabine!

Nieuws van de pleincommissie
In de afgelopen weken hadden we, tegelijk met het project ‘Gi ga groen’, de aftrap met de eerste
acties om geld in te zamelen voor vernieuwing van ons schoolplein. Zo hebben we tot aan de
herfstvakantie de lege flessenactie. Deze actie heeft ons tot nu toe € 243,80 opgeleverd. Tot en met
vrijdag 21 oktober kunnen de flessen nog worden ingeleverd en dan zal na de vakantie het totale
bedrag bekend worden gemaakt.
De tweede actie vond plaats tijdens de projectavond die was bedoeld om u te laten zien hoe we de
afgelopen periode aan het project ‘Gi ga groen’ hebben gewerkt. De verkoop in ons groene
restaurant, de boeken- en de knutselverkoop heeft ons € 1045,91 opgeleverd. Dank aan iedereen
die een aandeel heeft geleverd in de vorm van ingrediënten en materialen én de kopers!

Graag brengen we ook nog de volgende acties onder de aandacht:
● Appel en stoofperenverkoop. Tot en met vrijdag 28 oktober kunt u via het nummer op deze

flyer diverse appelsoorten en/of stoofperen bestellen. Een deel van deze opbrengst wordt
door Boerderij De Kikkershoek geschonken aan ons schoolpleinproject.

● Juf Marijke heeft haar tekentalent ingezet om 2 sets ansichtkaarten voor ons te ontwerpen.
Tot en met vrijdag 11 november kunt u via deze bestellijst set 1 en/of set 2 bestellen. De
kaarten worden speciaal voor ons gedrukt en u krijgt bericht wanneer u ze kunt afhalen &
betalen. De sets kosten € 5 per stuk en een groot deel komt ten goede van het
schoolpleinproject. De mensen die al op de papieren bestellijst hun bestelling hadden
doorgegeven, hoeven niet opnieuw te bestellen.
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● Tijdens de projectavond stond er ook een kraam met informatie over ons nieuwe plein. Bij die
kraam hing een poster met daarop een QR-code waarmee u geld kunt doneren ten behoeve
van ons plein. De poster wordt ook nog als bijlage meegezonden met deze nieuwsbrief.

Uiteraard mag u alle acties ook delen met familie, vrienden en kennissen.

Behalve geld hebben we ook mensen nodig die een handje willen helpen. Hoe meer hulp we
hebben hoe minder de uiteindelijke realisatie kost. Tijdens de projectavond hebben al een aantal
mensen hun gegevens achtergelaten om een helpende hand te bieden. Wilt u ook een handje
uitsteken maar hebt u uw naam nog niet achtergelaten bij de kraam? Mail dan gerust alsnog naar juf
Maria, juf Marijke of juf Wilma uit de schoolpleincommissie. Kunt en wilt u op een andere wijze een
bijdrage leveren aan ons nieuwe plein? Ook dan hoort de schoolpleincommissie dat graag.

Ons eerste doel is de aanpak van het kleuterplein maar we hopen eigenlijk direct daar achteraan het
bovenbouwplein aan te kunnen pakken. De nieuwe pleinen kosten veel geld. Daarom zullen er
gedurende dit schooljaar meer acties volgen. Want... van een grijs naar een duurzamer plein met
meer groen, dat kunnen we samen doen!

Lezen, lezen, lezen!
Plezier in lezen ontwikkel je door goed te kunnen lezen. Goed lezen leer je door dagelijks minimaal
15-30 minuten te lezen. Een kind dat dagelijks leest, breidt zijn of haar woordenschat uit met meer
dan 1000 woorden per jaar. Ook dat draagt bij aan het beter
begrijpen wat je leest. Daarom nodigen we alle ouders uit om hun
kinderen aan te moedigen om dagelijks (eventueel samen) te
lezen. Voor de kleuters en de leerlingen in groep 3 is voorlezen
ook nog heel belangrijk. Maar ook voor oudere kinderen blijft dit
een fijne activiteit.

Op school hebben wij een samenwerking met de Bibliotheek op
School; we hebben een wisselende collectie van de bibliotheek.
Deze boeken kunnen de leerlingen op school lezen. Ook komt juf
Nicky regelmatig leesbevorderende activiteiten doen in alle
groepen. Om thuis ook lekker te kunnen lezen, kan ieder kind
gratis lid worden van de bibliotheek in het Oude Raadhuis. De
bibliotheek heeft leuke samen-leesboeken te leen voor de
starters. Zo kunnen de groep 3 leerlingen hun net aangeleerde
letters ook in de vakantie nog herhalen. We horen u denken:
"Lezen in de vakantie?" Natuurlijk, want lezen kan overal en op
allerlei manieren: samen recepten lezen om te bakken, met een
boodschappenlijstje naar de winkel, spelregels lezen bij een
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nieuw spel of informatie lezen in een museum... het is allemaal tekst en dus lezen! Of misschien
hebt u wel een stapel leuke boeken op de projectavond gekocht.

Bouw! Lezen…ook in de vakantie
Alle ouders die met hun zoon/dochter thuis Bouw! lezen, willen we vragen ook in de herfstvakantie
iedere dag of tenminste 4 dagen een kwartiertje met Bouw!lezen te oefenen. Zo komen deze
leerlingen ook in de vakantie toe aan hun uur extra leestijd. Loopt u tegen een toets aan? Dan kunt u
een mail sturen naar ib.keuchenius@csgdewaard.nl en ondertussen graag doorgaan met oefenen
door lessen te herhalen. Juf Wilma weet zo wie zij na de vakantie weer een toets af kan nemen.

Dat wat ons team leert...
Vrijdag 7 oktober konden al onze leerlingen en hun ouders genieten van een extra lang weekend
terwijl ons team een bijscholing heeft gevolgd op het gebied van
begrijpend luisteren en begrijpend lezen. De voorwaarden voor
begrijpend lezen worden al gelegd tijdens de begrijpend
luisterlessen  in de groepen 1 t/m 3. We hebben ons bij laten
praten op de laatste inzichten over begrijpend luisteren en lezen.
Daarna hebben we met elkaar besproken wat we zelf al kunnen
gaan toepassen in onze les. In november zullen er
groepsbezoeken gebracht worden waarin begrijpend luisteren en
lezen centraal staan. Zo borgen we dat we de opgedane
informatie weer omzetten naar onze klassenpraktijk en we de
lessen begrijpend luisteren en lezen naar een hoger niveau tillen.
Worden leerlingen beter in begrijpend luisteren en lezen dan zullen ze ook weer meer plezier krijgen
in dat vak. En daar doen we het voor!

Dinsdag 18 november hebben we een teamtraining gevolgd over de Meldcode. Het is bewezen dat
de hersenen van kinderen die opgroeien in een omgeving van geweld en mishandeling minder goed
tot ontwikkeling komen. In Nederland overlijden er jaarlijks 52 kinderen aan de gevolgen van
kindermishandeling. Alle leerkrachten hebben de plicht om een vermoeden van kindermishandeling
bespreekbaar te maken. Het ontstaan van huiselijk geweld en/of mishandeling kan verschillende
oorzaken hebben. De juiste ondersteuning/hulp kan ervoor zorgen dat een situatie ten goede wordt
gekeerd en er weer een positief opvoedingsklimaat ontstaat.
Iedere burger kan een vermoeden tot kindermishandeling anoniem melden of advies vragen via
Veilig Thuis. Tel.0800-2000.
Mocht u zelf behoefte hebben aan extra ondersteuning bij de opvoeding, schroom niet contact op te
nemen met onze schoolmaatschappelijk werkster Sara Ramzani (s.ramzani@kwadraat.nl) of met de
pedagogen van JongJGZ. Zij denken graag met u mee.

De school: een plaats voor meer activiteiten
Behalve dat er iedere werkdag les wordt gegeven aan leerlingen, vinden er onder en na schooltijd
nog een keur aan andere activiteiten plaats.
Om u een beeld te geven van de activiteiten die er zijn:
❖ buitenschoolse opvang door Kivido;
❖ logopedie op dinsdag, woensdag en vrijdagochtend bij juf Lilian van Wijnmaalen Logopedie;
❖ gitaarles door meneer Gerhard op maandag- en woensdagmiddag;
❖ dwarsfluitles door mevrouw Bianco op maandag;
❖ ‘ontdek jouw instrument’ door meneer Jago op woensdagmiddag;
❖ regelmatig worden er na schooltijd  training voor kinderen gegeven met als doel veerkracht

ontwikkelen. Op dit moment is dat een praat- en doegroep voor kinderen van ouders met
psychisch lijden, door Indigo op woensdagmiddag.

Daarnaast is er onder schooltijd op 4 ochtenden in de week de peuterspeelzaal aanwezig. Kortom
de school leeft, ook buiten de reguliere schooltijden om!
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Reclame voor de school!
Geniet u ook zo van bijvoorbeeld de projectafsluiting en dat wat de Keuchenius onderneemt? Maak
gerust reclame voor de school. Vertel het en deel uw enthousiasme met familie, buren, vrienden en
kennissen. We kunnen nog wel wat nieuwe leerlingen gebruiken en uw positieve ervaringen zijn de
beste mond-op-mond-reclame die er is! Aanmeldingen voor een kennismakingsgesprek kan door
een afspraak te maken met juf Anke of via onze website. Vergeet u ook niet jongere broertjes/zusjes
in te schrijven? U kunt een inschrijfformulier ophalen bij juf Anke en deze ingevuld weer bij haar
inleveren.

Sparen, verzamelen, recyclen
Nadat we 2 jaar geleden het predicaat afvalvrije school mochten ontvangen,
vinden we het belangrijk om de leerlingen mee te geven dat veel spullen nog
een tweede leven kunnen hebben óf gerecycled kunnen worden. Daarom
hebben wij nu best wat zaken die op school ingeleverd kunnen worden.
Naast het afval scheiden dat in elke groep wordt gedaan, vindt u op het
schoolplein aan de kant van de Boerderijweg een kledingcontainer, een ton
voor lege batterijen, een bak voor plastic doppen. Bij de meeste zaken zit er niet alleen een goed
doel achter, zoals de Textielbank en de opleiding voor blindengeleidehonden, maar ontvangen wij
als school ook een kleine bijdrage.

Nieuwsberichten
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn:

● Interactief webinar over slaap in de basisschoolleeftijd
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