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Om te beginnen….
De tijd lijkt alweer te vliegen. We zijn inmiddels
in de 2e periode beland; een periode waarin
(natuurlijk) hard gewerkt wordt, maar waarin
ook tijd wordt vrij gemaakt voor de komende
feestdagen rondom Sinterklaas en Kerst. Voor
de kinderen (en ook voor ons) altijd weer een
enerverende periode.
Maar, met de wintermaanden voor de deur, kan
ook het griepspook weer opduiken. Op zich een
natuurlijk verschijnsel en in de meeste gevallen
onschuldig (tenminste, als je er niet zelf door
geveld wordt…..). Normaal gesproken maak ik
mij daar niet zo druk over; het kan iedereen
overkomen en als een teamlid ermee in
aanraking komt is het vooral zaak goed uit te
zieken!
Waarom ik mij er dit jaar wel wat drukker om
maak is het overduidelijke feit dat vervanging
van
een
zieke
leerkracht
niet
meer
vanzelfsprekend is. En dat heeft grote gevolgen
voor ons allemaal. Niet meer kunnen rekenen op
vervangende leerkrachten betekent dat we
bijzondere maatregelen moeten nemen om alles
op school goed op te kunnen vangen, zonder dat
de werkdruk bij andere teamleden zodanig
oploopt, dat ook zíj in handen van het
griepspook vallen.
Kortom; we zullen heel creatief en zorgvuldig
moeten omgaan in situaties waarin groepen
opgevangen dienen te worden bij afwezigheid
van hun leerkracht.
Natuurlijk zullen we er alles aan doen (zowel op
school- als op Stichtingsniveau) om de school
voor de kinderen zo goed mogelijk draaiende te
houden. Maar dat we daarin bijzondere keuzes
moeten maken waarin verschillende belangen
tegen elkaar afgewogen dienen te worden, zal
eerder regel dan uitzondering worden.
Maar…….misschien zie ik het nu (mede door
invloed van alle rinkelende alarmbellen in de
media) het veel te somber in en laveren we er
met elkaar prima doorheen.
Laten we dat dan maar…..hatsjóe….hopen!

Nieuws
Nieuwe collega’s
Zoals bekend missen we op dit moment nog
onze collega’s Mirian Brugman en Claudia
Werkhoven. Zij zijn beiden nog met ziekteverlof.
Het werk van Mirian is sinds de start van het
schooljaar overgenomen door Inge Kremer Zij
begeleidt op woensdag groep 1/2 B en op
donderdag en vrijdag groep 1/2 A.
De werkzaamheden van Claudia in groep 7
worden overgenomen door Yvonne de Koning en
in groep 5 door Cobi Geerlings.
Gezien het voorafgaande zijn we blij dat we
deze collega’s bereid hebben gevonden om onze
groepen 1/2 , 5 en 7 de komende periode te
(blijven) begeleiden!
Taal-en rekendans
Op dinsdagochtend krijgen de kinderen van
groep 1/2 een heel bijzondere activiteit; al
dansend bezig zijn met taal en rekenen!
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat actief
bewegen een positief effect heeft op het leren
van een kind. In de lessen taal-en rekendans
worden twee componenten samengebracht:
beweging en leerstof, oftewel bewegend leren.
Rachelle Sturkenboom verzorgt deze activiteit.
Naast haar werk op onze school als leerkracht is
zij ook dansdocent. Als er dus iemand deze
activiteit het best kan geven…..
De dansactiviteiten worden gecombineerd met
reken- en taalactiviteiten. Hierdoor wordt het
taal- en rekencentrum in de hersenen
geactiveerd middels beweging, wat het leren
uiteindelijk positief beïnvloedt. En het leuke
ervan is dat de kinderen enthousiast meedoen,
zonder te beseffen dat zij eigenlijk hard aan het
leren zijn.

Bob Koopman

Nieuwsbrief 02 november schooljaar 2018-2019

Galecop
Galecopperzoom 2
 030 60 55 649

1

Mailtjes ontvangen?
Alle schoolmail gaat tegenwoordig via het
administratiesysteem (ParnasSys). Dit systeem
geeft echter niet aan als een mailtje niet kan
worden afgeleverd, bijvoorbeeld doordat het
adres niet meer klopt. Dus….mocht je een aantal
weken geen schoolmail ontvangen hebben, dan
gaat er wellicht iets mis. Laat het ons even
weten, dan kijken we het na en mocht het nodig
zijn, dan passen we de gegevens aan. Zo blijf je
altijd goed op Toonhoogte!

samenwerking met SportID van de gemeente
Nieuwegein
De wijkagent…..
……gaat woensdag 7 november in gesprek
met groep 8. Doel van dit bezoek is de kinderen
kennis te laten maken met het werk van de
wijkagent en hoe ook zij de wijk leefbaar kunnen
houden.
Roefelen
Diezelfde dag gaat een groot aantal kinderen uit
de groepen 6 en 7 aan het Roefelen. Het
Nieuwegeins bedrijfsleven zet die middag de
deuren open om kinderen een kijkje te gunnen
in hun bedrijf.

Nieuws van de MR
De eerste twee MR-vergaderingen zijn alweer
achter de rug. Hierin hebben we vooral stil
gestaan
bij
de
evaluatie
van
het
schoolontwikkelplan van het vorig schooljaar en
het nieuwe plan voor dit schooljaar.
In het schoolontwikkelplan beschrijft de school
aan welke zaken zij speciaal aandacht wilt
besteden. Anders gezegd; hierin zijn de
speerpunten voor dit schooljaar te lezen. Het
team beschrijft daarbij de doelen die het wilt
bereiken met daaraan verbonden de acties en
activiteiten die het team inzet om de doelen te
bereiken. Aan het eind van het schooljaar wordt
het plan op de doelen geëvalueerd. Die
evaluatie is dan weer de opmaat naar het
nieuwe schoolontwikkelplan.
De MR heeft hierbij de rol te beoordelen of de
school de juiste keuzes maakt en de goede weg
inslaat.
Naast het bovenstaande hebben we ook stil
gestaan bij de invoering van het digitale rapport
en de begroting van de besteding van de
Ouderbijdrage.
Mocht je wat meer informatie hierover willen
hebben: op de Toonladersite staan de notulen
van de MR-vergaderingen te lezen.

Afval? Hoe bedoel je?
De media staan er regelmatig bol van; de
afvalberg in de wereld breidt zich zorgwekkend
uit en inmiddels is de term “Plastic Soep” helaas
al een begrip.
Het wordt dan ook de hoogste tijd om ook onze
kinderen hiervan bewust te maken. Immers, zij
zijn de generatie die nog vele jaren met elkaar
voor deze aarde moeten zorgen!
De Stichting “Let’s do it kids” verzorgt op
donderdag 8 november een themadag bij ons
op school. De gemeente heeft daar een speciale
subsidie voor gegeven. Vandaar dat de
wethouder deze dag om 8.30 uur komt openen.
Studiedag
Vrijdag 9 november is er geen school. Het
team gaat die dag aan de slag o.a. met het
voorbereiden van de Voortgangsgesprekken.
Verlicht……
In deze donkere tijden is het absoluut van groot
belang dat de fietsverlichting van de kinderen in
orde is. Er gebeuren nog te veel ongelukken die
veroorzaakt worden doordat fietsers in het
donker niet opvallen. Graag willen wij ons
steuntje daaraan bijdragen. Vandaar dat
Wendelmoed v. Beusekom (onze verkeersouder) op maandag 12 november de kinderen
van groep 7 en 8 de gelegenheid geeft om hun
fietsverlichting te laten controleren en (indien
mogelijk) al een kleine reparatie te laten
uitvoeren.

Mariska Oldewening
Kalendernieuws

Heerlijk….dansen
Op maandag 5 november krijgen de groepen
3 t/m 6 en 8 tijdens hun gymtijd een clinic
Dans verzorgt door dansschool Gerda Kagie.
Deze
lessen
worden
verzorgd
door
medewerkers
van
de
dansschool
in
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Naar het museum
Dat gaan groep 7 en 8 doen op vrijdag 16
november. In Museum Warschenhoek komen
zij meer te weten over de historie van “hun” wijk
Zuilenstein.

Het is donker aan het worden…
……en dat heeft ook z’n leuke kanten. Want met
het donkeren der dagen gaan we ook weer onze
schoen zetten bij de (open) haard, de centrale
verwarming of bij de achterdeur…..Je weet maar
nooit of Sinterklaas er iets in doet. Wij gaan het
in ieder geval ook op school proberen!
Op donderdagavond 29 november mogen
alle kinderen van groep 1/2 t/m 4 om 18.30
uur in pyjama naar school komen om daar hun
schoen te zetten. Dat doen ze eerst in hun eigen
lokaal. Daarna gaan we met z’n allen naar De
ToonZaal waar we nog samen gezellig wat
liedjes zingen. En wie weet…
Om 19.15 uur gaan we weer naar huis om
daarna lekker in ons warme bed weg te dromen
van alle mooie dingen rondom Sinterklaas.
De ouders mogen er deze schoenzetavond in De
ToonZaal gezellig bij blijven.

Hulpsint
Vrijdag 16 november wordt de school in Sintsferen gebracht. Dat gebeurt vanaf 8.30. Er
moet heel wat gebeuren, dus alle hulp is van
harte welkom. Mocht je tijd en mogelijkheid
hebben, schrijf dan even in op de lijst die op het
infobord hangt!!
Bedankt vast!
“Hoe gaat het nu met….”
Als ouder van groep 3 t/m 7 ben je al op de
hoogte gebracht van het feit dat er vanaf dit jaar
geen tussenrapport meer wordt uitgegeven.
Graag willen wij jullie wel op de hoogte brengen
van hoe het met je kind tot nu toe gaat.
Daarvoor maken de leerkrachten in de week
van
19
november
ruimte
om
een
voortgangsgesprek met jullie te houden. In de
week van 12 november hangt de intekenlijst
hiervoor op het info-bord bij het lokaal.
Ook voor ouders van de groepen 1/2 worden er
in
dezelfde
week
voortgangsgesprekken
gehouden.
Ook
daarvoor
hangen
de
intekenlijsten op het infobord van de klas.

Gaat het ‘m lukken?
Dat blijft jaarlijks een vraag: heeft Sinterklaas
op 5 december óók tijd om bij ons langs te
komen? Vast wel! Dus gaan wij alvast werken
aan een oergezellige dag mét Sinterklaas en zijn
Pieten!

De kinderen van groep 8 krijgen op maandag 12
november wel een tussenrapport. Dit in het
kader van de schoolverlatersprocedure. Aan dit
rapport zijn gesprekken gekoppeld waarbij óók
de kinderen zélf aanwezig zijn. Ook deze
gesprekken staan gepland in de week van 19
november

Studiedag
Na zo’n heerlijk 5-december-avondje is het fijn
om de volgende dag lekker uit te kunnen slapen.
Nou, dat kan! De leerkrachten hebben op
donderdag 6 december weer een Robijnstudiedag. Alle kinderen zijn die dag dan vrij.

Naar de gevangenis……
Inderdaad, niet een plek waarvan wij hopen dat
onze kinderen ooit terecht gaan komen. Toch
gaan we met groep 8 op vrijdag 23
november een bezoek brengen aan de
gevangenis hier in Nieuwegein. Doel van deze
jaarlijks terugkerende activiteit is de kinderen
een beeld te geven van het dagelijks leven in de
gevangenis. Zo kunnen ze zelf ervaren dat een
verblijf hier niet echt een pretje is. Uit eerdere
bezoeken is gebleken dit “uitje” altijd een
bijzondere indruk bij de kinderen achterlaat.

Sint eruit, Kerst erin
Sint is nog maar nét weer terug naar Spanje of
de Kerstdagen liggen alweer in het vooruitzicht.
Hoogste tijd om in deze donkere dagen de
school sfeervol in te richten. Daarvoor hebben
we jullie hulp hard nodig. Vandaar dat wij op
donderdagavond 6 december de school
samen met jullie in kerstsfeer willen brengen.
Mocht je tijd hebben, zet deze avond dan vast
in je agenda. Tegen die tijd komt er meer
informatie over deze avond.
Vuurwerk!!
Met Oud en Nieuw in het verschiet komt bureau
HALT in groep 8 op donderdag 13 december
een les verzorgen over de mooie maar vooral
gevaarlijke kanten van het afsteken van
vuurwerk. Vaak hebben kinderen totaal geen
benul van de gevaren die bij het afsteken van
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een simpel rotje of vuurpijl kunnen ontstaan. En
ook komt de mate van overlast aan de orde.
Uiteindelijk is het doel van de les dat kinderen
bewuster met vuurwerk omgaan of ervoor
kiezen het afsteken ervan aan volwassenen over
te laten!

01
05
07
08
09
12
16

Kerstviering
Op de woensdag vóór de kerstvakantie
houden wij weer ons jaarlijkse kerstfeest. Om
17.00 uur, als het buiten al flink donker is, gaan
we met alle kinderen genieten van een heerlijk
maaltijd. Over alles wat daarvoor nodig is,
worden
jullie
nog
apart
geïnformeerd.

17
19
23
29
05
06
13
19
22
t/m
6

En dan…..
….is het kerstvakantie! Deze start op vrijdag 21
december om 14.00 uur en eindigt zondag 6
januari. Op maandag 7 januari gaan om 8.20
uur weer de schooldeuren open!
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November 2018
MR vergadering
Dansdag voor groep 3 t/m 6 en 8
Wijkagent in groep 8
Roefelmiddag
Afvaldag
Studiedag team. Geen school
Fietsverlichtingskeuring groep 7 en 8
Groep 7 en 8 naar museum
8.30 School in Sintsfeer brengen
Sinterklaas in ons land
Week v.h. Voortgangsgesprek
Groep 8 bezoekt de gevangenis
Schoenzetavond groep 1 t/m 4
December 2018
Sint op school
Robijn-studiedag: geen school
HALT in groep 8
Kerstviering
Kerstvakantie

Tenslotte……
Dit was het voor deze maand! Mochten er nog
meer belangrijke zaken naar voren komen, dan
staan deze iedere week op het infoscherm in de
hal. Dus af en toe een blik naar boven werpen
houd je bij!
Tot de volgende Nieuwsbrief!

4

