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Carnaval op school
Voorjaarsvakantie

Jarig
Benthe groep 1-2
Danny groep 2-3

Tim groep 5-6b en Mabel groep 4

Roos groep 5-6a
Luizencontrole
OR 20.00u
Elisa groep 2-3
Jace groep 8 en Elize groep 2-3
Hannah groep 4
Benthe groep 5-6a
OPEN DAG
Rogier groep 4
krachtgroep
Yassir groep 2-3
Joy groep 2-3
Studiedag team, kinderen vrij
schoolfotograaf
luizencontrole
Viering groep 7

Rufus groep 7

Belangrijke data in april
2 april MR
4 april th verkeersexamen groep 7

12 april Koningsspelen
16-17 april EindCITO

19 april viering groep 5
20 april start meivakantie

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

Blij nieuws
We hebben heel veel blij nieuws dat we graag met u willen delen. Nils, de
leerkracht van groep 5-6a en zijn vrouw Janine worden de pleegouders
van een tweeling van twee jaar. Om de eerste opvang goed te begeleiden
heeft Nils pleegzorgverlof van week 11 tot en met week 16. In zijn groep
komen twee invalleerkrachten. Kirsten van de Langenberg en Lieke van
Iersel.
Marieke, de leerkracht van groep 2-3 en haar man Joost verwachten hun
derde kindje in mei. Marieke gaat met ingang van 8 april met
zwangerschapsverlof. Op dit moment is niet bekend wie de groep gaat overnemen. Uiteraard laten we
u dit zo snel mogelijk weten.
Manon (leerlingbegeleiding) en haar man Bart verwachten in september hun eerste kindje. Manon
maakt dit schooljaar af en gaat met ingang van de zomervakantie met zwangerschapsverlof.
Van harte gefeliciteerd Nils, Janine, Marieke, Joost, Manon en Bart,!!

Staking 15 maart
U heeft ongetwijfeld gehoord van de onderwijsstaking op vrijdag 15 maart. Ook wij hebben lang
gepraat of we wel of niet staken. Uiteindelijk hebben we besloten om niet te staken.
Toch hebben ook de leerkrachten van onze school wel degelijk grote zorgen over de (nabije) toekomst
van het onderwijs. Wij vinden dat we sámen met u, als ouders, onze zorgen moeten delen en vinden
het daarom belangrijk dat we ook sámen een signaal afgeven…
Omdat we ons sámen zorgen maken, vragen we u om sámen een signaal af te geven.
U kunt dit doen door voor (of op) 15 maart onderstaande petitie te tekenen:

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/575953
Hier kunt u laten zien (namens specifiek onze school) dat ook u zorgen heeft en de staking
ondersteunt. Met name het grote lerarentekort is zorgwekkend. Afgelopen week hadden we een
middag geen vervanging voor groep 4. Gelukkig konden we intern schuiven en het oplossen, maar

voor de toekomst voorzien ook wij daar zeker problemen. We hopen dat we straks terug kunnen zien
dat álle ouders van onze school ons hierin steunen.
Die steun zouden we ook graag visualiseren op enkele ramen van onze school. Daarom vragen wij u
om in de week van 11-15 maart een spreuk, mening, of gewoon uw naam op een papieren pop te
schrijven en dit poppetje af te geven bij één van de leerkrachten. We zullen deze op de ramen hangen
om te laten zien dat u als ouders áchter ons staan en dezelfde zorgen en belangen hebben. De
poppen delen we maandag 11 maart uit aan de kinderen.
Op vrijdag 15 maart starten we in alle groepen met een gesprek over de staking. Wat is er eigenlijk
aan de hand. Waarom wordt er gestaakt? We vinden het belangrijk dat de kinderen hierin
meegenomen worden, uiteraard op het niveau van de groep.
We hopen dat in deze brief duidelijk is geworden, dat we niet staken met de deuren dicht maar wel
degelijk samen met u een signaal af willen geven. We hopen (en verwachten het eigenlijk ook wel) dat
we op uw steun mogen rekenen dus
1) Teken de petitie
2) Hang een pop op het raam
Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs en willen er voor zorgen dit ook in de toekomst te kunnen
bieden!
Jeelo Veilig in het verkeer
De komende weken staan veilig en verkeer
centraal op onze school. We zijn blij met de
aanpassingen voor de school om de
verkeerssituatie te verbeteren. Op de foto
ziet u hoe er door middel van
verkeerspaaltjes aandacht wordt gevraagd
om extra attent te zijn op overstekende
kinderen.
We zien nog wel vaak dat er auto’s het
inrijverbod negeren en toch de Postelstraat
inrijden. Dit zorgt voor onveilige situaties
die we kunnen voorkomen. We doen een
beroep op uw medewerking.

Tijdens het project Veilig in het verkeer vragen we uw speciale aandacht voor de verkeersbrigadiers.
Het kost de laatste jaren veel moeite om het brigadieren voor en na schooltijd geregeld te krijgen.
Tot nu toe is het gelukkig iedere keer gelukt. Ik noem niet voor niks de term GELUKKIG. De twee
oversteekplaatsen, bij de kerk en bij het pannenkoekenhuis zijn onoverzichtelijk en voor kinderen
moeilijk in te schatten.
Zeker in de donkere maanden horen we vaak van de verkeersbrigadiers hoe gevaarlijk het is.

We weten dat er veel brigadierende ouders kinderen in de bovenbouw hebben.
We weten ook dat veel ouders dit jaar stoppen omdat hun kind van school afgaat.
We weten ook dat als er geen nieuwe aanmeldingen komen, het brigadieren stopt.
Met alle gevolgen van dien. Wij gaan voor een veilige weg van en naar school. Wij hebben u hulp
daarbij nodig. Na de carnavalsvakantie zetten we een vragenlijst uit via Parnassys. We peilen hierin
uw mening over het brigadieren. Ook vragen we of u ook in de gelegenheid bent om mee te
helpen. Daarnaast zijn we benieuwd naar uw ideeën en oplossingen.

Even voorstellen
Misschien heeft een enkeling
van jullie mij al gezien en vraagt
u zich nu af wie ik ben en wat ik
kom doen…
Ik zal mijzelf even voorstellen.
Mijn naam is Nikki, ik kom uit
Boxtel en ben 25 jaar jong. Ik
kom stage lopen gedurende één
jaar. Dit doe ik in het kader van
mijn opleiding
onderwijsassistent. Op dinsdag
bij juf Maaike in groep 5-6 en op donderdag bij juf Anne-Marie en juf Suzanne in groep 1-2. Ik zou
mezelf beschrijven als behulpzaam, open, betrokken, enthousiast en creatief. Verder houd ik ervan om
grapjes te maken met de kinderen, want school moet, behalve leerzaam, ook leuk zijn!
Voordat ik begon met de opleiding onderwijsassistente, heb ik een aantal jaren in een winkel gewerkt
en daar ook mijn diploma behaald als eerste verkoopster. Daarna wilde ik mijn hart volgen en heb ik
mijn propedeuse op de PABO behaald.
Er komt veel kijken bij de taken van een leerkracht. Ik voelde dat ik daar nog niet volledig aan toe was,
maar vond het beroep wel erg leuk. Vandaar mijn keuze om onderwijsassistente te worden, zodat ik
later de PABO eventueel nog kan afronden.
Het lijkt mij erg leuk om mijn vak te leren op deze school, omdat het hier zo ontzettend gemoedelijk
is.
Als u nog vragen heeft mag u mij natuurlijk altijd aanspreken.
Met vriendelijke groeten,
Nikki Schalkx

Schoolbieb
Bibliotheek Den Bosch heet Babel
Vanaf 1 januari 2019 zijn de krachten van Bibliotheek ’sHertogenbosch E.O., Bureau Babel en Muzerije gebundeld
tot Babel.
In de bijlage nieuwsbrief februari 2019 schoolbieb leest u
meer hierover. Ook vindt u informatie over de actie ‘Geef
een boek cadeau’, voorlezen en niet te vergeten heel
leuke boektips. De moeite van het lezen waard!!

Schoolfotograaf

Op dinsdag 26 maart komt de schoolfotograaf van Van den Berg alle kinderen fotograferen.
Naast individuele foto’s van de kinderen en de groepsfoto’s is er ook de mogelijkheid om van
broertjes en zusjes die op Basisschool Willibrordus zitten een gezinsfoto te laten maken.
In de bijlage vindt u een formulier om u hiervoor op te geven. U kunt dit doen tot 15 maart.

Leerlingenraad
Vanuit de leerlingenraad willen wij vragen of u
(oude) tennisballen en badmintonshuttles hebben
die niet meer gebruikt worden. Wilt u die dan aan
uw kinderen meegeven? Uw kind kan deze aan de
eigen leerkracht afgeven.
Wij kunnen ze goed gebruiken op school!

Alvast bedankt!!

AVG

Een onderwijs-activiteit en daarvan foto's maken,
mag dat nog?
De AVG wet, is daar duidelijk over: Ja, dat mag.
Maar……….wat doe je vervolgens met die foto's ? Daar zit de spanning.
De Onderwijslocatie mag alleen foto's publiceren op Klasbord of de website, MET toestemming van de
ouders. Duidelijk en zo gaan we daar ook mee om.
Maakt een leerkracht (ook stagiaires) foto's voor privé gebruik, geldt bovenstaande als hij of zij die
foto's wil publiceren. De betreffende persoon is immers in dienst van onze stichting en dient zich
professioneel te houden aan het beleid.
De ouders mogen foto's maken van hun eigen kind en daarmee doen wat ze willen. Het is wel HEEL
verstandig, bij publiceren te denken aan de rechten van hun kind !
Maakt een ouder een foto van het kind, met een of meer andere kinderen daarbij en plaatst die
vervolgens op een of ander publiek openbaar sociaal medium, dan wordt het een ander verhaal.
Omdat die foto is gemaakt tijdens een specifieke schoolactiviteit, en duidelijk herkenbaar zijn, zijn de
kinderen op die foto te herleiden tot die onderwijslocatie en mag dat dus NIET. Plaats je die foto's op
een eigen klein afgeschermd privé-deel, mag het WEL. Ga er dus heel bewust mee om.
De journalist, heeft te maken met journalistieke vrijheid en valt onder "vrijheid van meningsuiting". Die
mag WEL ongevraagd foto's maken en publiceren. Wel is het gebruikelijk dat een journalist, die foto's
maakt, of laat maken, zich meldt bij de onderwijs locatie. Ten aanzien van de rechten het kind, is het
verstandig als een journalist, zich vooraf kenbaar maakt en zo de keuze geeft aan de kinderen die
hij/zij wil fotograferen. Iedereen heeft namelijk het recht op vergetelheid.

Geobattle Beekvliet groep 8
Proficiat, deze leerlingen hebben
de Geobattle op Beekvliet
gewonnen en mogen door naar
de volgende ronde in Twente.

TERUGBLIK

Groep 7 en 8 oefenen breakdance voor de dansvoorstelling

Een echte carnavalsoptocht was de opening van carnaval en het project Veilig in het
verkeer.

M

NIEUWS UIT DE OMGEVING
Open les Tabitta
Ben jij al zo lenig als een slang? Of zo sterk als een beer?
Kun jij kunstjes die niemand anders durft? Dan ben je misschien wel het turntalent dat Tabitta zoekt!
Op dinsdag 26 maart, van 17.00 - 19.00 uur is er een open talentenjacht in de sportzaal van G.V.
Tabitta (Europalaan, Boxtel).
Deze open les is speciaal voor meisjes geboren in 2011 en 2012.
Turnervaring is niet nodig, want de wedstrijdtrainsters verzorgen een training op niveau met o.a.
fysieke tests. We doen oefeningen waarbij we kijken naar de kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie, lef
en inzet van de deelneemsters.
Aan het einde van de training mag iedereen onder groot applaus een turndiploma in ontvangst
nemen. Ouders/kinderen zullen later bericht krijgen in welke groep wij denken dat de kinderen het
beste passen.
De talententest zal gelijktijdig zijn met de training van onze wedstrijdturnsters.
Voor opgave of vragen mail uiterlijk vóór vrijdag 22 maart naar esther1993@icloud.com:
- naam
- geboortedatum
- telefoonnummer
Lijkt turnen je leuk, maar niet op wedstrijdniveau.
Volg dan gratis 2 proeflessen in de
reguliere groepen. Meer info vind je op:
www.tabitta.nl
Hopelijk tot 26 maart!
Namens de selectietrain(st)ers,
Esther Jansen
G.V. Tabitta Boxtel

