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Jarig
Janne in groep 7

Juffen-en meestersdag
Gala groep 8
Laatste schooldag, groep 8 vrij
Zomervakantie.
De school begint weer op
maandag 19 augustus

Puck in groep 1-2
Tobias in groep 2-3
Nick en Suze in groep 8
Aicha in groep 1-2
Yelle in groep 8
Cheryl in groep 1-2

Fenne in groep 5-6b
Willem in groep 5-6a
Inez in groep 2-3

Pien in groep 5-6b

Welkom op school
Welkom Sofiya in groep 1-2 bij juf Suzanne en juf Anne-Marie.
We wensen jou een fijne tijd op school.

De laatste nieuwsbrief van 2018-2019.
Tijd om even stil te staan bij wat we hebben gedaan en wat onze plannen voor het volgende
schooljaar zijn.

Even terug-…. en vooruitkijken
Fusie

Sinds 1 januari zijn SKOH en SKIPOS gefuseerd. Onze nieuwe stichting, Cadans Primair, biedt veel
voordelen. In plaats van met vier, werken we nu samen met twaalf scholen. We delen mooie
onderwijservaringen en leren van en met elkaar. Onze eerste gezamenlijke studiedag op 29 mei was
een succes. Het thema was ontmoeten. Door samen een pedagogische wandeling te houden, hebben
we elkaar beter leren kennen.

Jeelo
Ook het afgelopen jaar hebben we met veel plezier gewerkt met de Jeelo-projecten.
Omgaan met elkaar, Omgaan met geld, Leren van personen van vroeger, Veilig in het verkeer, Zorgen
voor dieren en Inrichten van je eigen omgeving zijn aan bod gekomen. Bij het project “leren van
personen van vroeger” zijn de groepen 7 en 8 naar het Rijksmuseum geweest. Een heel waardevolle
ervaring voor de kinderen.

Komend jaar is de jaarplanning als volgt
Week 35 tot en met week 40
Leren voor later
Week 41 tot en met week 45
Veilig helpen
Week 46 tot en met week 51
Maken van je eigen product
Week 2 tot en met week 8
Beleven van je eigen planeet
Week 10 tot en met week 16
Zorgen voor jezelf en de ander
Week 20 tot en met week 28
Omgaan met natuur
We doen ook dit jaar weer een beroep op ouders om hun
expertise tijdens de projecten in te brengen. Heeft u een beroep
of hobby die past binnen een van deze projecten, dan
waarderen we het, als u dat doorgeeft aan de leerkracht. Bij het
arrangeren van het project kunnen we daar rekening mee
houden.

EDI

EDI staat voor expliciete directe instructie. In alle groepen hebben we, bij rekenen, deze manier van
instructie geven toegepast.
We zijn begeleid door Ellen Speekenbrink. Zij is onderwijsadviseur en orthopedagoog bij EDUX. De
workshop die zij heeft gegeven heeft ons geïnspireerd.
Door klassenbezoeken in te zetten en bij elkaar te gaan kijken, delen we onze ervaringen en goede
onderwijsmomenten..
Komend schooljaar gaan we EDI verder uitdiepen.

Gezonde school
We zijn in schooljaar 2015-2016 gestart met het beleid: gezonde
voeding. Door het invoeren van het continurooster willen wij, als
school, een doorgaande lijn creëren en afspraken maken omtrent
een gezonde lunch. Dit hebben we samen met ouders, via
nieuwsbrieven, en in gesprekken met kinderen vorm gegeven. We
volgen hierbij de adviezen van het voedingscentrum. We vinden het
belangrijk dat we als school onze verantwoordelijkheid nemen in
het aanzetten tot gezond gedrag. We zijn er trots op dat we dit, in
samenwerking met ouders en leerkrachten, echt terug zien in onze
school.
Het gezonde beleid heeft voor ons 4 belangrijke aspecten, waarbij we duidelijk kunnen zien hoe
gezond eten en drinken vorm krijgt op Basisschool Willibrordus:
 Het drinken van genoeg water (m.b.v. de doppers),
 Het eten van fruit tijdens de fruitpauze (mede ook dankzij het EU schoolfruit)
 Het stimuleren van een gezonde broodtrommel
 Het stimuleren van een gezonde traktatie
Door aandacht voor bovenstaande pijlers hebben we, in schooljaar 2018-2019, het vignet Gezonde
School behaald! Hier zijn we enorm trots op en we vinden het fijn dat we als school op deze manier
beloond worden voor onze uitstraling.
Om het vignet voor lange tijd te behouden, doen we ook in schooljaar 2019 – 2020 ons best om deze
pijlers te blijven volgen en uitvoeren.
Tijdens een evaluatiemoment met de leerkrachten blijkt dat we al heel tevreden zijn.
Aandachtspunten zijn:
 de gezonde broodtrommel: we weten dat er veel suikers zitten in veel verpakte tussendoortjes
zoals sultana en snelle Jelle. Een beter alternatief is gewone peperkoek.
 het stimuleren van gezond trakteren.
We zijn ons bewust van alle andere gezonde alternatieven in de broodtrommel (denk aan: gezonde
pannenkoeken, wraps, couscous, pizza met bloemkoolbodem). In schooljaar 2019-2020 willen we
hierbij stil staan tijdens ons Jeelo-project ‘zorgen voor jezelf en de ander’.

Media paspoort

Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of
zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te
weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het
betekent dat onze leerlingen steeds jonger zelfstandig
beslissingen moet nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van
berichten of foto's, hun eigen gedrag online maar ook over hoe
zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken.
Het afgelopen jaar hebben we de lessen van het media paspoort aangeboden. Ook voor volgend jaar
staan deze lessen op het rooster. https://www.nationaalmediapaspoort.nl/

Communicatie
In de oudertevredenheidspeiling die we, in schooljaar 20172018, hebben afgenomen, gaf u aan, dat de communicatie via
verschillende kanalen verloopt en daardoor verwarrend kan zijn.
We hebben dit jaar een pilot in groep 4 gedraaid met Parro, de
communicatie-app van Parnassys. De ouders ontvingen de
schoolberichten, nieuwsbrief en foto’s in een app.
Het voordeel is dat alles bij elkaar op een plaats staat.
U hoeft dus niet meer in uw mail terug te zoeken naar de
laatste nieuwsbrief.
In Parro staat de schoolagenda en is het mogelijk om de
gespreksplanner uit te zetten. Ook uw privacyvoorkeuren kunt u hier aanvinken.
Parro kan als app op uw telefoon, maar het is ook mogelijk om vanaf uw computer in te loggen.
In overleg met de MR en het team hebben we besloten om vanaf 19 augustus in alle groepen met
Parro te gaan werken. Op de eerste informatie-avond, maandag 26 augustus krijgt u meer informatie.
Benieuwd? Via onderstaande link krijgt u een beeld van Parro. U hoeft zelf nog geen actie te
ondernemen. U ontvangt een uitnodiging om u aan te melden.
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
Met instemming van de MR is het vakantierooster als volgt
24 september vanaf 12.00 uur

studiemiddag, de kinderen zijn vanaf 12.00 uur
vrij

14 oktober t/m 18 oktober

herfstvakantie

6 december

studiedag, de kinderen zijn vrij

20 december

studiedag, de kinderen zijn vrij

23 december t/m 3 januari

kerstvakantie

24 februari t/m 28 februari

voorjaarsvakantie

13 april

2e Paasdag

20 april t/m 5 mei

meivakantie

21 en 22 mei

Hemelvaart

1 juni

2e Pinksterdag

3 juli

studiedag (calamiteiten dag), de kinderen zijn
vrij

13 juli t/m 23 augustus

zomervakantie

Bericht van de gemeente Haaren

GUN UW KIND MUZIEKONDERWIJS!
De gemeente Haaren stelt een jaarlijks subsidie beschikbaar
voor muziekonderwijs. Wil uw kind op muziekles? U kunt dan
een bedrag van € 250,- aan subsidie ontvangen voor kinderen
tussen de zeven en achttien jaar. Het gaat dan over
muziekonderwijs dat door een muziekvereniging uit onze
gemeente wordt aangeboden.
Hoe werkt het?
De muziekles wordt aangeboden door de
muziekverenigingen. Ook voor het instrument hebben de
verenigingen regelingen. De subsidie wordt in mindering gebracht op de factuur, die de
muziekverenigingen aan de ouders sturen.
Welzijnsfonds
Ouders met een beperkt inkomen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit het
Welzijnsfonds. Dat fonds keert voor kinderen een bedrag van € 290,- op jaarbasis uit, zodat uw kind
mee kan doen aan maatschappelijke activiteiten. De uitkering uit het Welzijnsfonds mag worden
ingezet om het (resterende bedrag van het) muziekonderwijs te betalen.
Meer informatie muziekonderwijs
Wilt u meer weten over het muziekonderwijs? Neem dan per e-mail contact op met de vereniging van
uw keuze of neem een kijkje op hun website.
Harmonie Kunst Adelt in Helvoirt
E-mail: info@harmoniekunstadelt.nl
Website: www.harmoniekunstadelt.nl
Muziekvereniging Sint Willibrordus in Esch
E-mail: secretariaat@fanfare-esch.nl
Website: www.muziekvereniging-esch.nl
Muziekvereniging Sint Gregorius in Haaren
E-mail: secretariaat@sintgregorius.nl
Website: www.sintgregorius.nl
Meer informatie over het welzijnsfonds
Wilt u meer weten over het Welzijnsfonds? Kijk dan op onze website www.haaren.nl/home/laaginkomen
Heeft u liever telefonisch contact? Bel dan 0411 65 59 90, Loket Wegwijs. Op werkdagen bereikbaar
van 08.30 tot 12.30 uur.

Lezen in de zomervakantie

Lezen is ook in de zomervakantie belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat wanneer leerlingen in de
zomervakantie niet lezen, zij tot wel twee avi-niveaus kunnen zakken!
Maak lezen leuk met een zomerboek, een strip of een fijn informatieboek.
Creëer een speciaal leesmoment met de hele familie in een opblaasbaar zwembadje, in een
zelfgebouwde tent of ’s avonds bij de vuurkorf. Alles kan en mag in de zomervakantie.

.

Vakantiebieb-app
Passen alle boeken niet in de koffer? Wat een geluk, de vakantiebieb-app is weer geopend! Vanaf 1
juni t/m 31 augustus kunnen kinderen weer gratis e-books lezen via de app. Voor alle leeftijden is er
weer wat leuks te vinden. Van nieuwe boeken als Juf Braaksel van Carry Slee of Keesie Kippenkop van
Jozua Douglas tot klassiekers als de Zevensprong van Tonke Dragt! Het aanbod is enorm.
Kijk op www.vakantiebieb.nl
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de bieb, met suggesties voor leuke boeken voor de kinderen.

NIEUWS UIT DE OMGEVING
In de bijlage vindt u een brief van bouwdorp JESCH.

