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Sinterklaasviering
Studiedag leerkrachten, kinderen vrij
Portfolio 1

Luuke uit groep 5-6b
Joy uit groep 8
Marcus uit groep 8

MR 19.30 uur
Joep uit groep 5-6b

Sam uit groep 7

Kerstviering
18.00-19.30 uur
Studiedag leerkrachten, kinderen vrij

Jan uit groep 1-2
Phileine uit groep 5-6b
Liz uit groep 4

Kerstvakantie tot en met 6 januari
Wies uit groep 8

Thijm uit groep 4

Belangrijke data in januari:
7 januari Nieuwjaarstoost
9 januari luizencontrole

14-25 januari CITO-toets weken
22 januari OR 20.00 uur

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

Portfolio
De ontwikkeling van het portfolio staat nooit stil.
In het portfolio beschrijven we de ontwikkeling van uw kind op
cognitief en sociaal emotioneel gebied. We hebben de kaft
van het portfolio vernieuwd en het woord rapport vervangen
door portfolio.
In het ouderportaal kunt u de resultaten van de toetsen van
de groepen 3 t/m 8 en de verslagen van de kindoudergesprekken volgen.
De focusgroep Portfolio, bestaande uit leerkrachten van onze
school, ondersteunt het ontwikkelen en vormgeven van het
portfolio. We streven ernaar om, in de toekomst, een volledig
digitaal portfolio te gebruiken. Zover zijn we nog niet.
Uiteraard nemen we u hierin mee.
Daarnaast is er de mogelijkheid voor u om, als ouder, in het
portfolio van Jeelo: Mijn Jeelo, te kijken. Hier staan de
percentages vermeld die uw kind voor de toetsen behaald
heeft. Ook vindt u er foto’s van werk waar uw kind trots op is.
De inlogcode staat in het ouderportaal bij de notitie over instructieniveaus.

Werkwijze Ateliers
In de nieuwsbrief van september informeerden we u over het werken met ateliers: ‘Een middel om
meer leerlingen in hun onderwijsbehoefte kunnen voorzien. Binnen een atelier is het mogelijk
verschillende leerlingen buiten de groep extra te ondersteunen door: extra instructie, werken met veel
concreet materiaal, interactie en gesprekken over dat wat je doet, het oefenen met een zelfstandige
taak-werkhouding.’
Na een periode van 10 weken is het tijd voor een tussentijdse evaluatie. Zowel de leerkrachten, als het
managementadvies-team heeft zich over deze werkwijze gebogen. We zijn gekomen tot de volgende
krachten (tops) en kansen (tips) en willen deze graag met u delen.
Krachten
 Het is voor de leerlingen prettig gericht te kunnen werken aan hun doelen.
 Leerkrachten ervaren dat zij meer tijd hebben voor ieder leerling in de klas, wanneer de
klassen kleiner zijn doordat leerlingen naar het atelier gaan.
 Leerlingen zelf zijn ook tevreden, zij worden in hun onderwijsbehoefte voorzien.
 Leerlingen vinden het fijn om ‘gelijkgestemden’ te zien en leerlingen leren gericht omgaan
met uitgestelde aandacht. Ook het werken in een andere omgeving, waar gefocust kan
worden op één ding wordt als positief ervaren.
 We ervaren dat we, door deze werkwijze, méér kinderen gericht kunnen begeleiden. De
begeleiding is intensiever en doelgerichter dan in een grote groep geboden kan worden.
Kansen
 Het rekenatelier bestaat uit teveel leerlingen. Dit maakt het moeilijk gericht te kunnen
begeleiden.
 Momenteel veel zorg voor leerlingen die iets moeilijk vinden, maar minder zorg voor
leerlingen die begeleid mogen worden op het ‘leren leren’.
 Niet altijd is het aanbod atelier passend. Als de leerkracht een les heeft waarbij hij veel
handelend bezig is, is het ook fijn dat alle leerlingen hieraan mee kunnen doen.
 Het vraagt veel van de leerlingbegeleider en de leerkrachten om goed op de hoogte te zijn
van de ontwikkelingen die ieder kind doormaakt.
De volgende periode gaan we aan de slag met onderstaande acties om de ateliers verder vorm te
geven:
 We verkleinen het rekenatelier. De leerlingen van het rekenatelier gaan nu 2 keer in de week.
 Vanaf januari kijken we hoeveel vraag er is naar een aanbod Jeelo Plus. Kinderen worden
uitgedaagd met een eigen onderzoeksvraag aan de slag te gaan waarbij het ‘leren leren’
centraal staat.
 De leerkracht is leidend. De leerkracht ziet in wanneer het voor een leerling interessanter is om
even in de groep te blijven. Het atelier moet altijd een meerwaarde zijn.
 We plannen vaste momenten tussen de leerkrachten en de leerlingbegeleider om
ontwikkelingen door te spreken.
Op deze manier blijft ons onderwijs in ontwikkeling met als doel het beste uit onszelf en uw kinderen
te halen.
Mocht u uw bevindingen omtrent de ateliers willen delen? Neem dan gerust contact op met Manon
van de Riet manon.vanderiet@skoh-haaren.nl of Thijske Verdaasdonk thijske.verdaasdonk@skohhaaren.nl

Plannen school
De school in Esch is voor veel bewoners een begrip. Een aantal van u heeft hier op school gezeten. De
nieuwe school waar iedereen zo trots op was. Mooi gelegen, tussen de weilanden. Gebouwd met visie.
Veel binnenruimte. Met als middelpunt die grote hal waar we zoveel gebruik van maken.
Maar ja, nieuwe scholen worden ook
ouder……..
Je ziet het niet meteen, de school ziet
er nog bij de tijd uit.
Toch begint het, onder de verflaag,
steeds meer te verslijten.
Dat is natuurlijk ook niet gek.
De school is gebouwd in 1980, bijna
veertig jaar oud.
In 1980 was het nog niet zo belangrijk
om energiezuinig te bouwen. Er is
geen dubbel glas en geen isolatie. De
energiekosten zijn dus hoog.
Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gedaald. Dat betekent ook minder lokalen in gebruik. De
ruimtes moeten wel verwarmd en schoongemaakt worden. Extra uitgaven waar geen inkomsten
tegenover staan.
Kortom na veertig jaar intensief gebruik is het tijd dat er iets gebeurt.
Het bestuur is in gesprek met de gemeente.
Er is gesproken over renovatie en vervangende nieuwbouw.
De gemeente heeft geld op de begroting gereserveerd voor onze school.
Samen met onze nieuwe fusiepartner ondersteunen we dit nieuwe proces van harte.
We houden u graag op de hoogte en hebben vertrouwen in dit proces.

Tutorlezen
Om het lezen te bevorderen en het
welbevinden van kinderen te vergroten
hebben we twee periodes per jaar
tutorlezen. Van de herfstvakantie tot
aan de kerstvakantie en de van de
meivakantie tot aan de zomervakantie.
Het samen lezen vergroot het plezier
voor zowel de tutée als de tutor.
De kinderen uit groep 2, 3, 4, 5, 6 en 7
doen mee.
Voordat een tutorleesperiode begint,
krijgen de tutoren instructie over wat er
van hen verwacht wordt en welke
materialen ze moeten gebruiken. De
kinderen wordt uitgelegd welke variaties in lezen ze kunnen gebruiken en hoe ze de kinderen het
beste kunnen helpen.

Jeelo omgaan met geld
In alle groepen zijn de kinderen bezig met het Jeelo-project omgaan met geld.

Dhr Velders, de vader van Suzanne, heeft in groep 7 een gastles gegeven over de bank.
Alle kinderen hebben hun eigen geld ontworpen: de willy.
In groep 7 en 8 zijn de kinderen bezig met de voorbereidingen om een markt voor het goede doel te
houden.
Deze markt is op vrijdag 14 december. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Zie oproep van groep
7 en 8 hieronder.

Beste ouders,
Kom op 14 DECEMBER van 10.30 tot 12.00 uur naar de
kerstmarkt van groep 7 en 8.
Het zou leuk zijn als u wat geld meeneemt om dingen
bij onze kraampjes te kopen.
Al het geld dat we ophalen, gaat naar het goede
doel KIKA.
ki staat voor kinderen, en ka staat voor kanker.
Dus kom allemaal naar de kerstmarkt. TOT dan!!
Groetjes van groep 7 en 8!!

Voorleeswedstrijd
Op woensdag 28 november hebben Joshua (groep 7) en Yelle
(groep 8) gestreden om de titel voorleeskampioen van bs
Willibrordus. Ze deden het zo goed dat we ze graag allebei de
titel wilden geven. Jammer genoeg kan er maar een winnen.
Dat is Yelle geworden.
Hij gaat naar de volgende ronde. Yelle neemt het dan op
tegen de voorleeskampioenen van de andere Haarense
scholen. De precieze datum is nog niet bekend, wel dat het in
januari-februari zal zijn.

Kerstviering donderdag 20 december 18.00-19.30 uur
Dit jaar worden de kinderen verwacht op donderdagavond 20 december om 18:00u. op school. Wilt u
er voor zorgen dat de kinderen thuis gegeten hebben. Iedereen verzamelt in zijn eigen groep. Groep 6
gaat deze avond een Kerstmusical opvoeren.
Om 18:10u gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 naar de hal om naar de kerstmusical te kijken.
De ouders van deze kinderen mogen mee gaan kijken. De kinderen van groep 5, 7 en 8 hebben een
kerstactiviteit in de klas, waar ze wat drinken en wat lekkers krijgen. De ouders van deze kinderen zijn
welkom om iets te drinken in de speelzaal. De drankjes zijn gratis, maar er staat een potje voor een
vrijwillige bijdrage. We willen, onder andere, nieuwe kerstversiering aan schaffen. Fijn als u kleingeld
mee wilt nemen en ons wilt steunen.
Om 18:45u is er een wisselmoment. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan naar de eigen klas voor een
kerstactiviteit met wat drinken en lekkers. De ouders zijn welkom in de speelzaal om iets te drinken. De
kinderen van groep 5, 7 en 8 gaan naar de hal om naar de kerstmusical te kijken. De ouders van deze
kinderen mogen mee gaan kijken.
De ouders van de kinderen van groep 6 zijn vrij om te kiezen bij welke voorstelling zij aansluiten.
Via de hoofdingang worden jullie ontvangen. Om 19:30u. worden de kinderen door de ouders
opgehaald in de eigen groep. Graag vragen we dan nog hulp bij het opruimen van de kerstspullen.
Oproep
Heeft u oude, mooie
kerstversiering over dan is de
kerstcommissie hier erg blij mee.
Graag afgeven bij Marieke of Nils.
Maandagavond 10 december gaan
we de school versieren. Daarbij
zoeken we nog hulp.

Tafeltennistafels
De leerlingenraad heeft er een pot verf aan gewaagd…. Onze tafeltennistafels hadden geen kleur
meer. Gelukkig was het droog en scheen de zon.
We zijn blij met het resultaat. Twee prachtige geverfde tafels.
Dank je wel, Frits, Onno en leerlingen van de raad.

Schoolfotograaf
Het afgelopen schooljaar heeft de firma Van Den Berg voor de eerste keer de schoolfoto’s gemaakt op
onze school. We hebben in de OR gevraagd wat de ervaringen van ouders zijn.
Ouders geven aan:
 veel kinderen staan met ogen dicht op de groepsfoto’s en op de portretfoto.
 de foto's zijn in een ander formaat
 De broer/zus foto werd erg gehaast genomen. Dit is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de
foto.
De contactpersoon van de firma Van Den Berg geeft aan hier rekening mee te houden.
Ouders geven ook aan dat de brief van
de fotograaf onduidelijk is over
betaling en korting m.b.t. broer/zus
foto.
Hierop is het antwoord:
Actiegezinspakket, de gezinsfoto
korting geldt eigenlijk alleen, indien
men twee of meer individuele
pakketten helemaal afneemt. Een
fotovel uit het gezinspakket is dan
gratis.
Indien kinderen van thuis mee op de foto gaan, dan is er maar een individueel pakket. Indien men dat
pakket koopt dan geldt ook de actie en is een vel uit het gezinspakket gratis.
Het is niet mogelijk om, naast de methode factuurpakket, ook de foto’s digitaal beschikbaar te stellen.

EU-schoolfruit traktaties
Inspiratie nodig voor een gezonde traktatie op school?
In samenwerking met de HAS Hogeschool hebben studenten lekkere én gezonde traktaties met
groente en fruit gemaakt, speciaal voor het EU-Schoolfruitprogramma.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Schoolfruitbeleid/Traktaties.htm

TERUGBLIK

Schoolontbijt op Willibrordusdag

NIEUWS UIT DE OMGEVING
SamenLoop voor Hoop in Esch
Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2019 vindt in Esch voor het eerst
een SamenLoop voor Hoop plaats: een 24-uurs wandelestafette voor iedereen
die iets tegen kanker wil doen. Dit evenement wordt georganiseerd door een
team van vrijwilligers uit Esch en omgeving die, verdeeld over verschillende
commissies en allen op basis van hun eigen expertise en netwerk, actief hun
bijdrage leveren. Het doel: sámen het leven vieren, mensen verbinden,
aandacht voor gezond leven en zoveel mogelijk geld inzamelen voor KWF
Kankerbestrijding.
Er zal ook een Kinderloop zijn en er komen tijdens de SamenLoop drie
ceremonies terug: De openingsronde met survivors, een kaarsenceremonie en
een slotceremonie. Na 24 uur wandelen loopt iedereen samen deze feestelijke
laatste ronde. Aan het eind wordt de opbrengst bekendgemaakt en de cheque
overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.

Daaromheen hebben we een bijzonder programma samengesteld op 31 augustus & 1 september
2019. Waar een klein dorp groot in kan zijn is een begrip voor Esch!! Uiteraard hebben wij hier hulp bij
nodig, hulp van alle Essche inwoners. Wij willen Esch paars laten kleuren door middel van een mega
evenement "Samenloop voor Hoop in Esch".
Maar wat nog mooier is om je aan te melden voor dit evenement.. Wij zoeken nog teams / personen
die hun steentje bij willen dragen? Kijk voor meer informatie op onze
website https://www.samenloopvoorhoop.nl/esch
Voor vragen kun je contact opnemen met Sanne Aarts (PR & Communicatie) via telefoonnummer 06
50 20 77 08.

