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November

Jarig

Leerlingenraad
MR 19.30 uur
Willibrordusdag met schoolontbijt

Tessa uit groep 7

OR 20.00 uur
Kind-oudergesprekken
Adviesgesprekken groep 8
Kind-oudergesprekken
Adviesgesprekken groep 8
Luizencontrole
Kind-oudergesprekken
Adviesgesprekken groep 8

Jir uit groep 8

Pepijn uit groep 1-2
Bram uit groep 5-6a
Jip uit groep 2-3

Isabel uit groep 7
Finn uit groep 4
Emma uit groep 5-6b

Krachtgroep

Kim uit groep 5-6b
Vesper uit groep 4
Janneke uit groep 7

Belangrijke data in december:
5 december
6 december
7 december

Sinterklaasviering
Kinderen vrij, team studiedag
portfolio 1

10 december
20 december
21 december

MR
Kerstviering
Kinderen vrij, team studiedag

Welkom op school
Wij wensen Jonatan, Zef, Ties, Cees en Lize veel succes en plezier op onze school. We doen ons best
om te zorgen voor een fijne schooltijd, met mooie ervaringen en warme vriendschappen.

Even voorstellen
Muziekles door stagiaire Giel Verstraten
Wellicht zult u al het een en ander gehoord hebben over muziekles in de
klas. Mijn naam is Giel Verstraten. Ik ben vorig jaar september
afgestudeerd aan de Pabo te Helmond. Na mijn studententijd kwam er
direct een aanbod van een slagwerkschool (Beat it Veghel) binnen. Ik kon
binnen het bedrijf mijn passie voor het opleiden van kinderen met mijn
hobby om te musiceren, combineren. Een leuke uitdaging! Het afgelopen
jaar heeft mijn werkgever een (naams)verandering doorgevoerd: ‘Beat it
muziekeducatie’. Dat opende voor mij direct deuren. Gezien het feit dat ik
gediplomeerd ben tot leerkracht basisonderwijs, kon ik een post-HBO
studie gaan volgen tot muziekdocent in Tilburg.
Dit ben ik dan ook gaan doen. Voor deze studie is
het belangrijk dat ik ook daadwerkelijk muziekles ga geven. Samen met het
projectteam van Beat it, bij jullie waarschijnlijk bekend als Mariska Voets, ben
ik op zoek gegaan naar een geschikte school. De muzieklessen worden op
roulatiebeurt, vanaf maandag 22 oktober, wekelijks gegeven.
Voor zijn beoordeling heeft Giel opnames nodig van de lessen die hij
geeft. Ze worden door hemzelf en zijn begeleider bekeken. Het kan
voorkomen dat er af en toe ook kinderen opstaan. Heeft u er bezwaar
tegen dat uw kind hierop staat, dan kunt u dat doorgeven aan Wilma van
der Pol, wilma.vanderpol@skoh-haaren.nl.

Hallo, ik ben Sanne Verhagen.
Ik ben 16 jaar en kom uit Boxtel. Daar woon ik met mijn broer en mijn ouders.
Ik zit op het Koning-Willem 1 college in Den Bosch in het eerste jaar, MBO
richting Zorg en Welzijn.
Ik loop het hele jaar stage op maandag in groep 1-2, maar ook in de rest van de
school zal ik regelmatig te zien zijn.
Groetjes Sanne

Willibrordusdag
Op woensdag 7 november a.s. is het Willibrordusdag! Alle groepen starten met een ontbijt om 08.30
uur in de eigen groep. Dit wordt op school aangeleverd door bakker Vermeulen & den Otter en zal
door de commissieleden verzorgd en verspreid worden. Wij vragen aan u om uw kind een plastic
bord, beker en bestek, eventueel voorzien van naam, in een tasje mee te geven. We zijn ook dit jaar
uitgenodigd voor het Burgemeestersontbijt. De kinderen van de leerlingenraad gaan bij de
burgemeester ontbijten. Het vervoer wordt door school geregeld.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind meedoet aan het
Burgemeestersontbijt, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. De
kinderen krijgen tussendoor een kleine, gezonde traktatie en wat
drinken. Ze hoeven dus deze dag geen drinken/fruit mee te brengen.
De luizencontrole is in verband met het schoolontbijt een week verzet
naar 14 november.
Willibrordusdag zal ook dit jaar gekoppeld worden aan ons Jeeloproject ‘Omgaan met geld’. Het is fijn als de kinderen van thuis een gezelschapsspel mee naar school
nemen dat met ‘geld’ te maken heeft. Te denken valt aan Monopoly, Familiepoen, Roulette,
Koehandel, Levensweg, Wat doe je met je zakgeld, Eurozakgeldspel, elk spel waar geld in voorkomt.
Wij maken er een gezellige dag van!!!

Ouderpanel bruin-geel
Maandag 8 oktober is het ouderpanel
bruin-geel bij elkaar gekomen. De twintig
aanwezig ouders spraken over:
tevredenheid, verbeterpunten en
verwachtingen. Deze punten komen uit de
oudertevredenheidspeiling die we vorig
schooljaar hebben afgenomen. Ouders
geven aan dat er onvoldoende gevraagd
wordt naar hoe tevreden ze over school zijn
en wat hun verwachtingen zijn.
Lisa Brekelmans en Lotte van Gerven waren
aanwezig vanuit het team.
In verschillende groepen werd besproken waarover ouders tevreden zijn en wat verbetering vraagt.
Tevreden zijn de ouders over de sfeer op school. Ze vinden de leerkrachten betrokken, inspirerend en
enthousiast. De nieuwsbrief geeft goede informatie. Het continurooster en het schoolfruit bevallen
goed. De extra begeleiding voor de kinderen en het warme welkom voor instroomleerlingen worden

gewaardeerd. De ouders zien dat leerkrachten aansluiten bij het kind. De saamhorigheid op school en
de krachtgroepen noemen de ouders als een positief punt.
Als verbeterpunt wordt vaak genoemd de communicatie. Ouders geven aan dat informatie nu op
verschillende manieren binnen komt (mail-app-klasbord). Zij zijn er voorstander van dat dit via een
kanaal komt. Het ouderportaal en digitaal portfolio in Jeelo vinden ze niet duidelijk. Daarnaast is het
voor veel jonge ouders die hun eerste kind op school hebben niet duidelijk hoe alles loopt. Ouders van
schoolverlaters geven aan dat de overstap naar het VO groot is. Ouders vinden dat leerkrachten
hogere verwachtingen van leerlingen mogen hebben en gerichte feedback moeten geven.
Er wordt vaak een beroep gedaan op ouders om te rijden voor uitstapjes. Het spitsen van de groep 5
en 6 en de communicatie daarover is een verbeterpunt. Ook geven ouders aan dat het woord talent
met zorg gebruikt dient te worden, dit om demotivatie bij andere leerlingen te voorkomen die het
talent niet hebben.
Met deze punten gaan we aan de slag. We willen beter op elkaar afstemmen wat ouders verwachten
en hoe het nu gaat. De communicatie, het informeren van nieuwe ouders en de overstap naar het VO
zijn de eerste punten waar we mee aan de slag gaan.

Afsluiting Jeelo Omgaan met elkaar
Op 10 oktober hebben we het project Omgaan met elkaar afgesloten. In iedere groep was er een
expositie en de leerlingen hebben aan elkaar gepresenteerd wat ze gemaakt hebben en wat de missie
en visie van de groep is. Groep 8 heeft afgesloten met een rap. Zij hebben ook in alle groepen een
werkstuk gekozen dat in de school komt te hangen.

Opening Jeelo project Omgaan met geld
Op woensdag 24 oktober is het Jeelo-project Omgaan met geld geopend door een speurtocht naar de
schatkist.

TERUGBLIK

Verkeer Groene voetstappen: Hoe kom jij naar school?

Op woensdag 24 oktober heeft onze burgemeester Jeanette Zwijnenburg een vergadering
van de leerlingenraad bijgewoond.

NIEUWS UIT DE OMGEVING

Muziekvereniging St Willibrordus en het Willibrordus gilde
Zondag 4 november vieren wij in onze parochie Willibrordusdag met invulling van
muziekvereniging st. Willibrordus en het Willibrordus gilde. Leerlingen en ouders van de school zijn
van harte welkom bij de Heilige Mis om 10uur. Daarna is er een gezellig samen zijn in dorpshuis De
Es.
Namens de parochie, met vriendelijke groet Rita van Schijndel

Carnaval
Zondag 11 november is het 11/11bal.
De jeugdhoogheden worden dan ook gekozen.
Zie voor meer informatie de flyer in de bijlage.

Informatieavond pleegzorg
Er is in de regio Noordoost-Brabant nog altijd een tekort aan pleeggezinnen. Op dit moment wachten
er in de regio nog ongeveer 27 kinderen op een passend pleeggezin.
Pleegzorg Oosterpoort, de regionale zorgaanbieder voor pleegzorg in Noordoost-Brabant, verzorgt op
woensdag 31 oktober aanstaande een voorlichtingsavond over pleegzorg.
Deze avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in het Gemeentehuis van Boxtel (ingang Dr.
Van Helvoortstraat 1, zijde Raadzaal / achterzijde gemeentehuis).
Tijdens deze vrijblijvende voorlichtingsavond wordt er informatie gedeeld over:
 Welke vormen van pleegzorg er zijn
 Hoe het is om pleegouder te zijn en een pleegkind in huis te hebben
 Hoe je pleegouder kan worden
 Wat voor begeleiding Oosterpoort biedt aan het pleeggezin (ouders én kind)
 Hoe je wordt voorbereid op het pleegouderschap
 Hoe er wordt samengewerkt met de ouders van een pleegkind
Er zullen deze avond een ervaren pleegouder en een pleegzorgwerker van Oosterpoort aanwezig zijn
om alle vragen te beantwoorden.
Door deze avond te bezoeken kunnen potentiële pleegouders erachter komen of het pleegouderschap
bij hen zelf en het eigen gezin past.
Vooraf aanmelden is gewenst en dat kan door een email te sturen naar: pleegzorg@oosterpoort.org.
Via de volgende link vindt u het door Oosterpoort Pleegzorg aangemaakte evenement op Facebook.
https://www.facebook.com/events/463608834127640/?ti=icl

