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Voor komend schooljaar zijn we dringend op zoek naar ouders die
willen helpen bij het brigadieren en de schoolbieb. We hebben al
meerdere oproepen gedaan, maar tot nu toe zonder resultaat.
Patricia de Moet, de coördinator van het brigadieren, laat weten
dat er onvoldoende aanmeldingen zijn om het brigadierrooster
voor volgend schooljaar rond te krijgen. Dit zou betekenen dat het
brigadieren volgend jaar stopt (!) en u zelf uw kind moet
begeleiden bij het oversteken. Door u aan te melden kan dit
voorkomen worden en weet u ook dat uw kind op de andere
tijden begeleid wordt bij het veilig oversteken.
Samen zijn we sterker en veiliger……
Voor meer informatie of om u aan te melden:
p.demoet@home.nl (brigadieren),
kimmieb81@hotmail.com ( schoolbieb)

De laatste periode van dit schooljaar staat bol van de gezellige activiteiten. Volgende week gaat groep
8 op kamp. De groepen 1 tot en met 7 gaan op schoolreis. We wensen iedereen veel plezier!
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de groepenindeling en de ouderavond Veilig
Online.

Groepsindeling 2018-2019
U bent het vast niet vergeten: de drie dagen die we gestaakt hebben het afgelopen jaar.
We hebben daarmee in ieder geval bereikt dat er geld per school is voor werkdrukverlagende
middelen. Iedere school krijgt geld, de hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen.
Hoe het geld besteed wordt, beslist het personeel in overleg met directie en bestuur.
Graag lichten we onze keuze toe.
Door de terugloop van het leerlingaantal hebben we voor schooljaar 2018-2019 recht op zes groepen.
Dit zou betekenen dat de groepen groter worden en we meer combinaties moeten maken.
We hebben er voor gekozen het geld dat we krijgen voor verlaging van de werkdruk in de formatie te
stoppen. Dit betekent dat we komend jaar toch nog zeven groepen kunnen maken. Kleinere groepen
dus, die de werkdruk van de leerkrachten gunstig beïnvloeden. Op deze manier profiteren zowel de

leerkrachten als de kinderen van de extra middelen.
Uiteraard bent u benieuwd wie volgend jaar de leerkracht van uw kind wordt.
Wij hebben als insteek dat we de krachtigste school willen maken. Sommige leerkrachten hebben
andere schooltaken gekregen. Ook geeft elke leerkracht zijn eigen visie op hoe die krachtige school
eruit zou moeten zien. In het managementoverleg beslissen we vervolgens hoe het definitieve plaatje
er uitziet. We zijn nog aan het puzzelen dus.
In week 25 krijgt u de groepslijsten en de namen van de bijbehorende leerkrachten.

Ouderavond Veilig Online
Op dinsdag 29 mei was de ouderavond Veilig Online. De
avond werd verzorgd door Carlita Rietbergen van bureau
Halt. Zij vertelde op professionele wijze waar kinderen
tegenaan kunnen lopen door het gebruik van sociale media.
De opkomst was niet groot. Jammer, vooral omdat we
ervaren dat het onderwerp regelmatig terug komt. Komend
schooljaar gaan we in alle groepen aan de slag met het
Mediapaspoort. Deze lessen zijn bedoeld om de kinderen te
begeleiden bij het veilig gebruik van sociale media.

De tips die Carlita meegaf willen we graag met alle ouders delen:
 Wees ondersteunend over het gebruik van internet
 Maak gebruik van de expertise van uw kind; laat uw kind uitleggen waar het mee bezig is
 Online zijn is normaal (wifi generatie)
 Een foutje maken mag, praat erover hoe het in het vervolg voorkomen zou kunnen worden
 Meekijken en vragen
 Spreek af met uw zoon of dochter het mobieltje beneden laat wanneer hij of zij gaat slapen
 Geef zelf het goede voorbeeld. Leg ook zelf uw mobiel weg onder het eten.
 Bespreek positief gedrag
 Bij pestgedrag, los het samen op
 Maak de regels samen en controleer niet stiekem

Het sleutelwoord is communicatie
Voor hulp en advies kunt u terecht op de volgende websites:
 www.meldknop.nl
www.meldpunt.nl (discriminatie)
 www.mijnkindonlin.nl
www.vraaghetdepolitie.nl
 www.pestweb.nl
 www.helpwanted.nl

Ouderavond: communiceren met uw kind
U bent van harte uitgenodigd voor de ouderavond Communiceren met uw kind. Deze avond is een
initiatief van de kinderdagverblijven, de basisscholen en de gemeente.
Paula God (pedagoge en coach) zal deze avonden begeleiden. Zij weet bij uitstek ouders te stimuleren
om te investeren in het contact met hun kinderen. Tijdens de bijeenkomsten in juni geeft ze wat
theorie en laat ze ouders ervaren hoe je de verbinding naar je kind legt én die onderhoudt. Daarbij laat
ze zien welk contact bij welke fase van de ontwikkeling van een kind hoort. Basis van haar aanpak is
dat ouders onderscheid leren maken tussen hun eigen behoefte en die van hun kind.
Na de zomervakantie (in september) is er een tweede ouderavond, bedoeld als verdieping. Paula gaat
daarin een stap verder en laat zien wat een kind naar de ouder spiegelt met zijn gedrag. Ook hier weer
ervaren, oefenen etc. De bedoeling is dat ouders naar huis gaan met nieuwe inzichten en handvatten
om het contact met hun kind te verbeteren. Óók als er al goed contact is.
U kunt kiezen uit twee avonden:
Voor Esch en Haaren: woensdag 20 juni, 20.00 – 21.30 uur; De Sprankel.
Voor Biezenmortel en Helvoirt: maandag 25 juni, 20.00 – 21.30 uur; Helvoirthuis.
U kunt zich opgeven via secretariaat@haaren.nl.

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een mooie ontwikkeling, want dat voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen hierin en biedt e-books aan voor
het hele gezin. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.
U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer
dan zestig e-books.
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een
IPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom.
Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.

Even voorstellen
Mijn naam is Ilse Moens en ik ben leesconsulente van de bibliotheek
’s-Hertogenbosch. Sinds dit schooljaar ben ik als leesconsulent aan
basisschool Willibrordus verbonden. Eens in de twee, drie weken ben ik
tijdens of na schooltijd aanwezig. Ik ben ondersteunend in alles wat met
leesbevordering en leesplezier te maken heeft! Ik heb contact met de vrijwilligers in de schoolBIEB, ben
beschikbaar voor leerkrachten en soms bezoek ik de groepen.
Dit schooljaar stond in het teken van een heleboel nieuwe
(achtergrond)processen rondom de schoolBIEB. Vanaf
komend schooljaar hoop ik vaker van me te laten horen via
de Nieuwsbrief en dergelijke.
Nieuw! Boeken reserveren in de schoolBIEB.
Sinds dit schooljaar kunnen kinderen boeken reserveren van
alle stadsbiebs in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Dit
betekent dat de kinderen toegang krijgen tot een veel
bredere collectie! Ze kunnen het gewenste boek zelf
reserveren in de schoolBIEB. Iedere twee weken worden de
nieuwe en gereserveerde boeken naar de school gebracht.
De levertijd kan enorm verschillen. Het ene boek is er binnen
twee weken en het andere boek duurt twee maanden. Maar… voor dat éne,
geweldige boek hebben de kinderen vast wel geduld! 
Om de tijd te overbruggen, mogen de kinderen drie boeken tegelijk reserveren en
kunnen ze daarnaast gewoon nog lenen in de schoolBIEB. Net zoals het lenen is ook
reserveren kosteloos.
Boeken die een hele tijd geleend zijn
In de loop van de jaren komt het wel eens voor dat boeken ‘’verdwijnen’’. Een kind heeft een boek
geleend en dat heeft pootjes gekregen of is per ongeluk kwijt geraakt.
Dat kan natuurlijk gebeuren! In de laatste weken van het schooljaar
proberen we de administratie weer op orde te krijgen.
We delen daarom herinneringsbriefjes uit aan alle kinderen die lange
tijd een boek op hun naam hebben. Dit kan van een half jaar geleden
zijn, maar ook van twee jaar terug.
Wij vragen of u samen met uw kind goed wilt zoeken in uw eigen
boekenkast en onder het bed.
Kunt u het boek echt niet vinden? Wilt u dit dan op het briefje schrijven
en het briefje teruggeven aan de leerkracht? Wij zorgen er dan voor dat
de boeken die langer dan een half jaar weg zijn, van de naam van uw
kind worden afgehaald.
Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met mij op:
i.moens@bibliotheekdenbosch.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking!
U ziet het waarschijnlijk al in dit nieuwsbericht, een groene, knappe
kikker! Dat is Siep, de mascotte van de Bieb. Siep staat bij ons centraal
in de (school)BIEBS en staat voor leesplezier.
Alvast fijne zomervakantie gewenst!
Met groet, Ilse Moens, leesconsulent

TERUGBLIK
In de groepen zijn we bezig met het Jeelo-project omgaan met de natuur. De plantjes groeien goed!

Gezellig in de Kikkertuin.

Verkeersdiploma’s groep 7
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Jarig
Ties uit groep 6
Esmee uit groep 8

schoolreisje groep 1 t/m 7
kamp groep 8
kamp groep 8
kamp groep 8
kamp groep 8

MR 19:30u.
facultatief kindgesprek
facultatief kindgesprek
facultatief kindgesprek

Amelie uit groep 8

Fartun uit groep 5
Kenza uit groep 8

Casper uit groep 1-2

Ouderavond Communiceren met uw
kind in Haaren 20.00-21.30 uur

Fatima uit groep 2-3
Gwen uit groep 5

viering groep 1-2
Lotte uit groep 5
Khadar uit groep 6

juf-meesterdag
doorstroom en portfolio mee
calamiteitendag kinderen vrij

Belangrijke data in juli 2018:
-4 juli: musical groep 8
-5 juli: gala groep 8
-6 juli: laatste schooldag
-9 juli: start zomervakantie

Storm uit groep 1-2
Daan uit groep 4

Nieuws uit de omgeving
Bouwdorp Jesch
Dit jaar is alweer voor de 21 keer Bouwdorp Jesch, van maandag 13 augustus t/m woensdag 15
augustus 2018.
In de bijlage meer informatie hierover.

Dansmariekes
Hoi,
Lijkt het je leuk om komend jaar (weer) mee te dansen met de dansmariekes?
Meld je dan aan! Kosten zijn 25 euro.
Meer informatie volgt zodra we weten of je mee wilt doen.
Beste moeders,
Daarnaast zijn we op zoek naar hulpmoeders.
Lijkt het je leuk om met een groep kinderen de dansjes aan te leren?
Dan zijn we op zoek naar jou!
We oefenen op maandag- of donderdagmiddag na school en starten na de zomervakantie.
Graag horen wij dit van je voor vrijdag 8 juni.
Je kunt je aanmelden per mail via dansmariekesesch@hotmail.com
Groetjes,
Yvonne Bergman – tel. 06 50934666
Suzanne Kessels – tel. 06 10694221

