MEI 2018

De meivakantie staat voor de deur. Het zonnetje schijnt en we kijken terug op een stralende dag.
Complimenten voor de commissie die de Koningsspelen zo goed georganiseerd heeft.
Het team wenst u een fijne vakantie.

Welkom op school
In groep 1-2 bij juf Anne-Marie is Mies gestart. We wensen Mies een hele fijne schooltijd.

WMK-lijst
WMK staat voor werken met kwaliteit. Een aantal weken geleden hebben ouders, leerlingen (vanaf
groep 6) en leerkrachten deze lijsten ingevuld. We zijn trots op het resultaat. De leerlingen en ouders
beoordelen de school met een ruim voldoende, de leerkrachten met goed.
De MR, de leerlingen van de leerlingenraad en de leerkrachten hebben de lijsten geanalyseerd en er
aandachtspunten uitgehaald.
We hebben gekeken naar: Wat moeten we behouden en Waar moeten we actie op ondernemen
Wat moeten we behouden:
De kinderen vinden onze school een goede school en gaan met plezier naar school. Ze voelen zich
veilig op school en vinden dat kinderen op een goede manier met elkaar omgaan.
De ouders zijn tevreden over het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten, het
schoolklimaat en de sociale veiligheid. Ze vinden dat er aandacht is voor het werken met de
computers. Ze zien dat de kinderen veel samenwerken en zelfstandig aan taken werken.
De leerkrachten zijn tevreden over hoe het team met elkaar omgaat. Ook de sociale veiligheid scoort
hoog.
Voor alle geledingen telt dat het werken met Jeelo heel positief wordt beoordeeld.

Waar moeten we actie op ondernemen
De kinderen willen meer muziekonderwijs en aandacht voor de creatieve vakken. Ze willen dat de juf of
meester meer vraagt wat ze van de lessen vinden en de juf of meester mag wat geduldiger zijn.
De ouders vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de kinderen die meer willen en kunnen. Ook
het verzorgd uitzien van de school is een aandachtspunt. Ouders geven aan dat het bespreken van
digitaal pesten en de verwachtingen die zij hebben van de school meer aan bod mogen komen.
De leerkrachten vinden dat er meer aandacht voor de creatieve vorming moet zijn. Daarnaast is het
bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen een punt. Zij geven ook aan dat de school moet
letten op een verzorgde indruk.
Ook de opmerkingen die door ouders en kinderen zijn gemaakt nemen we mee in onze analyse.
De volgende stap is het maken van een plan met daarin de gekozen aandachtspunten en de
bijbehorende acties.

Fides
Op school maken we gebruik van de werkvormen van Fides. 'Fides' betekent 'vertrouwen'.
Vertrouwen als kind in jezelf. De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht
geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf te
sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van
alledaagse "symbolen". Symbolen als de ballon, de rugzak, sleutelbos en het domino.
Een voorbeeld van zo’n werkvorm is de ballon. De ballon zetten we in om duidelijk te maken wat
zelfvertrouwen is. Het belang van een goede houding en gedrag om dit uit te stralen. Daarnaast
kun je de ballon inzetten om verschillende manier van reageren uit te spelen.
Verschillende werkvormen/symbolen hebben we toegepast bij het Jeelo thema omgaan met jezelf
en de ander.

Praktisch verkeersexamen groep 7
Op woensdag 16 mei stappen de leerlingen op de fiets voor het
VVN praktisch verkeersexamen. De kinderen hebben de route
ontvangen, zodat er in de meivakantie gefietst kan worden.
Tijdens het VVN praktisch verkeersexamen toetsen we daarom of
leerlingen de opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en
veilig gedrag vertonen in het verkeer.

Cultuur
Vanuit Cultuur hebben we elk jaar een bepaalde dimensie centraal staan. Vorig jaar was dit
bijvoorbeeld de dimensie Theater. Dit jaar staat de dimensie Literatuur centraal. Tot de meivakantie
wordt er in de klassen met veel plezier aan deze projecten gewerkt:
In groep 1/2 zijn de leerlingen bezig met De Poëziemasjien. De Poëziemasjien is een apparaat vol
gedichten, spelletjes, geluiden, muziek en spannende laatjes dat kleuters laat kennismaken met poëzie.
De leerlingen worden door De Poëziemasjien aan het werk gezet. Ze moeten opdrachten uitvoeren
waarbij alle zintuigen worden geprikkeld.
In groep 3/4 gaan de leerlingen filosoferen en dichten aan de hand van een prentenboek: De Gulle
Boom. Ze voeren een filosofisch gesprek over vriendschap, er wordt een papieren groepsboom
gemaakt, ze fantaseren over 'open plekken' in het verhaal en gaan uiteindelijk een kort gedicht
schrijven.
Het project van groep 5/6 heet: Tussen de regels. Het project begint met een mysterieuze reiskoffer
die in de buurt van de school wordt gevonden. De inhoud van de koffer is raadselachtig, maar een
ding is duidelijk: de eigenaar houdt van lezen. Het boek ‘Regels van de zomer’ is het begin van een reis
waarin de leerlingen op zoek gaan naar de betekenis van ‘bang zijn' en 'angst hebben’. De leerlingen
onderzoeken door dans, beweging en een gesprek wat een angstige gebeurtenis met je kan doen. Dan
gaan de leerlingen zelf ook schrijven. Een animatiefilm voorziet de leerlingen van tips om op basis van
een kort verhaaltje een lang, spannend verhaal te schrijven.
Groep 7/8 is bezig met het project: Niet is wat het lijkt. In dit project laten de leerlingen zich inspireren
door het verhaal van Alice in Wonderland om een eigen fantasiewereld te creëren. Het einddoel voor
de leerlingen is zelf het script schrijven van een game vol fantasiebeelden… waarin niets is wat het lijkt.
Maar voor het zover is doen ze een animatiegame, maken ze kennis met het surrealisme en gaan ze als
ware surrealisten aan de slag. Tot slot schrijven ze het script voor hun eigen coole fantasiegame.

Schoolfruit
De gratis fruitperiode van EU schoolfruit is jammer genoeg weer afgelopen. Twintig weken lang kregen
we drie keer per week gratis groenten of fruit. We willen graag op de ingeslagen weg verder en vragen
u uw kinderen fruit of groenten mee te geven voor de pauze van 10.15 uur. De onderstaande reden
zijn voor ons belangrijke uitgangspunten:





Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig.
Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel,
krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer
soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.
Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en groente
mogen meegeven voor het tienuurtje.




Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en
groente.
Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.

Na de meivakantie zelf weer fruit of groenten meebrengen voor de pauze van 10.15 uur!!!

Ouderavond: Online veiligheid en mediawijsheid.
We nodigen u van harte uit voor een ouderbijeenkomst ‘Online veiligheid’ op: donderdag 24 mei, van
19.30 tot 21.00 uur in de hal van onze school.
De bijeenkomst is vooral interessant voor ouders met kinderen in groep 5 tot en met 8. Uiteraard
bent u ook welkom als uw kind in groep 1 tot en met 4 zit.
U kunt zich opgeven voor deze avond. Stuur vóór woensdag 16 mei een berichtje naar Wilma,
wilma.vanderpol@skoh-haaren.nl.
Doel van de bijeenkomst
Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Dat hoort bij hun leeftijd. Jongeren experimenteren
ook op internet. Ze overzien vaak niet wat de consequenties zijn. Afstemming en afspraken over wat
wel of niet mag is op deze leeftijd belangrijk. Tijdens de bijeenkomst geeft de Halt-medewerker Carlita
Rietbergen toelichting wanneer dit experimenteergedrag onveilig of zelfs strafbaar wordt. Ook vertelt
ze over verschillende opvoedvaardigheden.
Het doel van de bijeenkomst is met elkaar in gesprek gaan over opvoedvaardigheden en hoe u deze
kunt toepassen om uw kind veilig online te laten zijn. Denk daarbij aan vragen als: ‘Hoe ga ik in
gesprek met mijn kind?’ en ‘Hoe houd ik toezicht?’.
De leerlingen in groep 8 hebben onlangs deelgenomen aan de voorlichting ‘Online veiligheid’,
verzorgd door Stichting Halt. Uit onderzoek blijkt dat voorlichtingen meer effect hebben wanneer ook
de ouders betrokken zijn.

Vakantierooster 2018-2019
Hieronder vindt u het vakantierooster voor schooljaar 2018-2019. Op dit moment hebben we de
studiedagen nog niet ingevuld. Deze data volgt later. We willen de vakanties die vaststaan alvast met u
delen.

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
zomervakantie

15 t/m 19 oktober 2018
24 december t/m 4 januari 2019
4 t/m 8 maart 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30-31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Doppers
In het project; Zorgen voor jezelf en de ander hebben we de doppers, die we van de gemeente hebben
gekregen, uitgedeeld. Na afloop van dit project hebben we geëvalueerd hoe het in de praktijk gaat.
We zijn tevreden over het gebruik op school. De kinderen kennen de regels en we zien dat er minder
plastic afval is. De doppers worden een keer per week in de vaatwasser gewassen en iedere dag leeg
en uit elkaar bewaard. We hebben besloten om de doppers op school te blijven gebruiken.

Jeelo Omgaan met de natuur
Na de meivakantie start ons laatste Jeelo-project van dit jaar. Omgaan met de natuur. De uitgebreide
nieuwsbrief hierover ontvangt u na de vakantie.
Natuur vind je in het klein: in de tuin, in het park, in de berm en de sloot. En in het groot: in de zee, in
het bos en op de hei. In dit project onderzoeken kinderen planten en dieren en hun omgeving,
waardoor ze kennis opdoen over de natuur. Het doel van het project Omgaan met natuur is dat
kinderen leren dat planten en dieren afhankelijk zijn van elkaar. Ze leren ook dat mensen niet zonder
planten en dieren kunnen leven. Ze beseffen dat we daarom zuinig met de natuur moeten omgaan.
In het verleden zijn we met groep 5 naar Het Bewaarde Land gegaan. De kosten hiervoor zijn echter zo
hoog (70 euro per kind) dat we besloten hebben een andere bestemming te zoeken. In dit project
gaan groep 5 en 6 naar natuurmonumenten Oisterwijk. Zij krijgen daar een workshop “Horen, zien en
voelen” onder leiding van gidsen. Daarnaast gaan ze in Sparrenrijk biotopen onderzoeken.

Op Drift: In Veilige Haven
Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 gewerkt aan een activiteit die gelinkt was aan
het thema In Veilige haven, het thema van Op Drift. De kinderen uit groep 3 en 4 hebben gewerkt aan
een kijkdoos en de kinderen van groep 5 en 6 hebben een middag doorgebracht met een aantal
ouderen uit Esch. De oudste kinderen van de school zijn aan de slag gegaan met het thema In veilige
haven en hebben hier iets over geschreven. Zowel kinderen, leerkrachten als begeleiding vanuit Op
Drift waren erg te spreken over de invulling van het programma. Tijdens het komende evenement zijn
op verschillende manieren de resultaten terug te zien van deze activiteiten.

Graag vertellen we wat meer over het komende evenement. Op 4 en 5 mei a.s. organiseert Op Drift in
Esch twee opeenvolgende activiteiten onder één naam: ‘In veilige haven’.
Aanleiding is de aanleg van een nieuw haventje aan de Essche Stroom nabij de brug aan de
Haarenseweg. Op 5 mei draagt Het Waterschap de Dommel de haven feestelijk over aan gemeente
Haaren. Naast het haventje is ook een nieuw gedenkplek ingericht. Op die plek zijn we op 4 mei om
20.00 uur net als in heel Nederland twee minuten stil.
Het volledige programma ziet er als volgt uit:
Op 4 mei verzamelen we om 18.45 uur bij ‘De Witte brug’ op Groenendaal. Vanaf daar gaan we
wandelen over de oevers van de Essche Stroom naar de ‘Veilige haven’. Onderweg is er van alles te
beleven. Bij de haven en de nieuwe gedenkplek aangekomen vervolgt het programma zich. Er is koffie
en thee. Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil. We sluiten het programma rond 21.00 uur af.
Geïnteresseerden die niet goed kunnen wandelen zijn welkom vanaf 19.15 uur bij de gedenkplek.
Op 5 mei wordt de haven feestelijk geopend. Het terrein rondom de haven is vanaf 18.30 uur
geopend. Het programma zal om 19.00 uur starten met de officiële opening. Het waterschap draagt de
haven over aan de gemeente. Daarna betreedt een grote schare van talent uit Esch het drijvende
podium in de haven. Ze verzorgen een avondvullend programma tot 0.30 uur. De bezoekers die willen
zitten raden we aan zelf voor een tuinstoeltje te zorgen. Het terrein wordt mooi verlicht. Een groot
videoscherm laat goed zien wat er op het podium allemaal gebeurt.
We hopen Esch te verrassen met een mooie invulling van beide evenementen. Hiervoor nodigen we
jong en oud uit om aanwezig te zijn. Graag tot 4 en 5 mei.
Commissie Op Drift

Luizencontrole
Sommige kinderen hebben regelmatig last van luizen en neten.
Dat is vervelend, zowel voor de kinderen als voor de ouders.
We willen graag naar een luisvrije school en zijn blij met de hulp van ouders die, na iedere vakantie,
controleren.
U kunt thuis ook meehelpen.
Het enige wat helpt om de luizen te bestrijden is kammen. Net zolang kammen tot alle neten uit het
haar zijn verdwenen.
Kam na het wassen de haren, maar in ieder geval:
- voorafgaand aan een controle op school;
- als er hoofdluis in de klas of bij bekenden geconstateerd is;
- als uw kind regelmatig krabt.

Terugblik
Skate-a-way
Groep 6 t/m 8 heeft meegedaan met Skate-a-way.

Vogelhuisjes op de muur van de gymzaal

Activiteiten Op Drift

Koningsspelen 20 april
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Jarig
Ilja uit groep 7

luizencontrole
Hemelvaart
kinderen vrij

praktisch fietsexamen groep 7

Femm uit groep 5
Riva uit groep 7
Sophie uit groep 2-3
Ilse uit groep 8
Joshua uit groep 6
Suze uit groep 1-2
Alysée uit groep 8
Maas uit groep 1-2
Fiene uit groep 5
Willem uit groep 5
Raven uit groep 6
Dijn uit groep 5
Thomas uit groep 6

Pinksteren
start Cito toetsen
hercontrole luizen

Nina uit groep 5
Max uit groep 8
Emile uit groep 2-3
Katie uit groep 2-3
Jaysen uit groep 1-2
Benjamin uit groep 8

krachtgroep 11:30-12:15u.

Belangrijke data in juni 2018:
-5 juni: schoolreisje groep 1 t/m 7
-5 t/m 8 juni: kamp groep 8
-11 t/m 13 juni: facultatief kindgesprek
-11 juni MR 19:30u.
-22 juni: viering groep 1-2
-27 juni: juf-meesterdag
-28 juni: doorstroom en portfolio mee
-29 juni: calamiteiten dag

Sem uit groep 2-3
Timo uit groep 4
Teuntje uit groep 6

Nieuws uit de omgeving
Gezinsviering
Zaterdag 21 april om 19:00 uur is er weer een Gezinsviering in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel. Het
thema is: "Iemand roept mij!"
Het gaat over Jezus, die de goede Herder is en goed voor ons wil zorgen.
Wil jij een stukje voorlezen of een kaarsje vasthouden in de Gezinsviering? Laat het ons weten
via gezinsviering@heilighartparochie.nl
Wil je meezingen in het kinderkoor? Mail dan naar kinderkoor@heilighartparochie.nl
Van harte welkom allemaal!"

Leer skeeleren met de Vughtse IJsclub
3 dinsdagavonden: 8, 15 en 22 mei 2018
Start-to-Skate is een landelijke actie om iedereen (vanaf 6 jaar) enthousiast te maken voor het
skeeleren. Overal in het land wordt wel wat georganiseerd en de Vughtse IJsclub (VIJC) doet ook mee.
Op de dinsdagavonden 8, 15 en 22 mei verzorgen wij van de VIJC van 18.30 tot 19.30 uur drie
trainingen op het Zorgpark Voorburg (Reinier van Arkel, de Keet, gebouw nummer 11) in Vught. En
mocht het een keer regenen, dan is 29 mei de reservedatum.
In leeftijdsgroepen van maximaal 15 personen oefen je onder begeleiding van ervaren trainers de slag,
verschillende remtechnieken en balans. De trainers en vrijwilligers van de VIJC zorgen ervoor dat het
drie leerzame en leuke avonden worden.
Start to Skate kost in totaal € 16,- per deelnemer. Het dragen van een helm en polsbeschermers is
verplicht, eventueel te lenen van de VIJC. We raden aan ook knie- en elleboog-beschermers om te
doen.
Voor meer informatie: http://www.vughtseijsclub.nl/start-to-skate Je kunt ook mailen:
starttoskate@vijc.nl of bellen met 06 – 4684 9740
Als je na Start to Skate de smaak van het skeeleren te pakken hebt, kun je lid worden van de VIJC en is
het mogelijk om de hele zomer elke maandagavond met de club skeeleren.

