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GMR

krachtgroep

verwachtingsgesprekken
verwachtingsgesprekken
verwachtingsgesprekken

Jesse uit groep 4
Sem uit groep 1-2
Fleur uit groep 7
Isa uit groep 6

Tom uit groep 8
Jonatan uit groep 4
Bram uit groep 6
Sander uit groep 4
Mirre uit groep 6
Floor uit groep 8
Studiemiddag: vanaf 12.00u kk vrij
19.30u MR
Ties uit groep 1-2
Sim uit groep 5
Zef uit groep 1-2
Floor uit groep 5

Belangrijke data in oktober
4 oktober:
14 t/m 18 oktober:

Viering groep 4
Herfstvakantie

29 oktober:

MR

Welkom op school
Welkom Lenci, Faber, Jara, Ries en Brenda in groep 1-2 bij juf Suzanne en juf Anne-Marie.

In groep 4

In groep 4, 5, 6 en 7 zijn ook nieuwe kinderen gestart.
Milan, Noah, Isa, Emma, Elinn en Isa we wensen jullie een fijne tijd op school, met veel mooie
vriendschappen en ervaringen.

PARRO
Tijdens de informatie-avond op 26 augustus heeft u kennis
gemaakt met Parro. Voortaan vindt u hier alle
schoolinformatie bij elkaar.
Belangrijke aandachtspunten:
 Al schoolberichten, nieuwsbrieven, mededelingen
en foto’s versturen we via Parro.
 Individuele mailcontact tussen ouders en leerkracht
is mogelijk. Tussen ouders onderling niet.
 Onder schooltijd lezen de leerkrachten geen
berichten. Bel dus naar school als het dringend is.
Ook ziekmeldingen telefonisch doorgeven.
 Niet alle informatie is geschikt om over de Parroapp te delen. Spreek met de leerkracht af, of het
beter is te bellen of een persoonlijk gesprek te hebben.
 Leerkrachten kunnen, net als u, instellen wanneer ze meldingen van berichten willen krijgen.
Houd er dus rekening mee dat leerkrachten ‘s avonds, in het weekend en op vrije dagen uw
bericht niet lezen.
In week 44 evalueren we, samen met u, de ervaringen.
Voor de
verwachtingsgesprekken op
10-11-12 september
hebben we de
gespreksplanner in Parro
uitgezet. U kunt een tijd
kiezen om u in te schrijven.
Na deze keuze ziet u de tijd
waarop u hebt
ingeschreven. Met een
ouder hebben we de
gespreksplanner getest.
Zie voorbeeld .

TYPECURSUS GROEP 6-7-8

Vanaf dinsdag 1 oktober (14.45-15.45u) kunnen de kinderen, die zich opgegeven hebben voor de
typecursus van The House of Typing, iedere week onder toezicht van ouders op school oefenen.
De begeleiding gebeurt online door medewerkers van The House of Typing. Belangrijk om te weten
dat er op school alleen toezicht is en er geoefend kan worden. De kinderen die opgegeven zijn, krijgen
meteen een account en hoeven niet te wachten tot 1 oktober. Zij kunnen thuis al beginnen met typen.

VERWACHTINGSGESPREKKEN 10-11-12 SEPTEMBER

U als ouder kent uw kind het beste. Het verwachtingsgesprek dient ervoor dat u, als ervaringsexpert
van uw kind, de leerkracht informeert wat nodig is voor een optimale ontwikkeling van uw kind. U
begrijpt natuurlijk dat er meerdere kinderen in een groep zitten. Binnen de mogelijkheden willen we
afstemmen wat uw kind nodig heeft en hoe we dit kunnen bieden. Verwachtingen naar elkaar
uitspreken is in dit gesprek essentieel.
Een goede voorbereiding is hierbij het
halve werk. Daarom krijgt uw kind
vrijdag 30 augustus een inspiratieblad
mee. Op dit blad staan allemaal
steekwoorden. Wellicht ziet u een
steekwoord dat betrekking heeft op uw
kind en waar u de leerkracht graag van
op de hoogte brengt. Maak hier dan
een korte notitie bij, of omcirkel het
zodat de leerkracht een luisterend oor
kan zijn tijdens het gesprek.
De leerkracht houdt met uw kind een
kind-gesprek onder schooltijd. De
doelen die uw kind heeft gesteld in het kind-oudergesprek in juni zijn hierbij het uitgangspunt.
We hebben de gespreksplanner in Parro uitgezet. Tot en met 4 september heeft u de gelegenheid een
tijd te reserveren. Als u meerdere kinderen op school heeft, wilt u dan rekening houden bij het
inplannen een tijdvak open te laten tussen twee gesprekken?
Vanaf 25 september staat er in het ouderportaal een kort verslag van de gesprekken.
In november, februari en juni zijn er kind-oudergesprekken.

TOETSENRESULTATEN IN PARNASSYS
Sinds enige jaren delen wij in de groep en in het portfolio geen cijfers meer met de leerlingen. Als
ouder heeft u ieder moment de meest actuele stand van zaken via het ouderportaal. Dat bleek echter
niet altijd voldoende inzichtelijk te zijn. Vandaar dat we enkele aanpassingen hebben gedaan en deze
graag toelichten.
Toelichting 1
Een toets bestaat vaak uit verschillende onderdelen die in de weken ervoor zijn ingeoefend. Deze
worden allemaal afzonderlijk getoetst. Het kan daardoor voorkomen dat een leerling voor het ene
onderdeel een 10 scoort, terwijl voor het andere er een 1 wordt behaald. Zeker als dit toetsonderdeel
maar uit 5 vragen bestaat, zal de normering streng zijn; Er is immers flink op geoefend. Daarnaast
heeft bijvoorbeeld STAAL een erg hoge normering. Het kan dus voorkomen dat er op CITO's hogere
resultaten worden behaald. De leerkracht heeft het overzicht en zal bij opvallende resultaten contact
opnemen.

Toelichting 2:
Bij spelling praten we vaak over nummers. Deze horen bij een bepaalde categorie. Voor de
duidelijkheid hebben wij de spellingkaart van groep 8 toegevoegd. Hierop staan de nummers
van alle categorieën die op de basisschool aan bod zullen komen. Uitzondering is categorie 35. Deze
staat voor de ei/ij en au/ou. Iedere methode werkt met eigen regels, zo had u wellicht nooit eerder van
een 'lollywoord' gehoord. Het is fijn als u op de hoogte bent van deze regels en ze ook op die manier
thuis bespreekt of zelfs oefent. Veelvoorkomende fouten worden gemaakt in de categorieën 8
(langermaakwoord) en categorie 10 (klankgroepen). Op de bijgevoegde kaart ziet u de regel die bij de
categorie hoort. Tip: Zoek deze categorie eens op Google voor meer informatie, instructiefilmpjes en
oefenmateriaal.
Aanpassing 1:
De toetsen van rekenen (Wereld in Getallen) voeren wij vanaf dit schooljaar direct in ParnasSys in. Ze
worden nog wel steeds vanaf groep 5 gemaakt op de computer. Hierdoor ziet u als ouder duidelijker
bij welk soort sommen uw kind de bijbehorende score heeft behaald. Voor meer inzicht in het soort
sommen dat in de verschillende groepen aan bod komt en enkele goede tips
zie: https://wijzeroverdebasisschool.nl/ (tevens informatie voor Spelling)
De eerste 3 onderdelen van de toets is de minimumtoets (deze onderdelen beginnen met een M).
Deze zou door alle leerlingen voldoende gemaakt dienen te worden. Het tweede deel is de
projecttoets (P). Deze horen bij Meten, Geld en Tijd en vinden leerling vaak wat moeilijker. De laatste
drie (B) zijn de stof die in het blok aan bod is geweest, maar die later nog een keer herhaald zal
worden. Bij onvoldoendes op deze onderdelen hoeven dus zeker nog geen alarmbellen te rinkelen.
Aanpassing 2:
Ook de toetsen van STAAL worden vanaf heden weer handmatig ingevoerd. Bij spelling ziet u als
ouder hoe uw kind gescoord heeft op de onderdelen van het toetsdictee. Allereerst een totaalscore
van de spelling (20 woorden en 2 zinnen). Daarna het onderdeel werkwoorden (vanaf blok 5 groep 5)
en tenslotte de grammatica. Het gaat hier om de totaalscore. Wilt u meer inzicht in bijvoorbeeld de
categorieën of woordsoorten die voor uw kind nog lastig zijn, neem dan contact op met de leerkracht.
Vanaf groep 5 wordt kinderen dit zelf inzichtelijk gemaakt en oefenen zij extra met deze lastige
onderdelen.

Voor Taal kunt u zien welk thema aan bod is geweest. De toets bestaat altijd uit dezelfde 2
onderdelen, die de afgelopen weken zijn ingeoefend: 'Woordenschat' en 'Taal verkennen'. Bij een
onvoldoende op deze onderdelen zal de leerkracht in de week erop hier opnieuw aandacht aan
besteden.
Aanpassing 3:
De toetsen van automatiseren voor groep 5
worden nu ook direct ingevoerd in ParnasSys.
Hierdoor is voor alle groepen de verdeling in +,
-, x en : nu duidelijk.
Hiermee hopen wij dat het voor ouders en
leerlingen helder is geworden welke leerstof
goed wordt beheerst en welke stof nog wat
extra aandacht verdiend. Mocht u als ouder
hiermee aan de slag gaan, neem dan gerust zelf
even contact op met de leerkracht van uw kind.

KRACHTGROEP
Alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 zijn verdeeld over krachtgroepen. Jong en oud door elkaar
vormen een groep met een kleur van de Kracht van 8. Acht keer per jaar komen ze op vrijdag van
11.30 tot 12.15 uur bij elkaar. Hun activiteiten variëren van spelletjes tot samen knutselen. Ook dragen
ze hun kracht uit door de school. Verbondenheid en verantwoordelijkheidsgevoel geven we op deze
manier vorm. Met ingang van dit schooljaar gaan we van acht naar zeven groepen.
Dit betekent dat de kinderen van de Kracht Opnieuw beginnen zijn verdeeld over de overige
krachten.
Op vrijdag 6 september is de eerste krachtgroep waarbij alle kinderen met hun (nieuw) groep
kennismaken. We hopen dat de kinderen die verdeeld zijn zich snel thuis voelen in hun nieuwe
krachtgroep!

Kracht Ik ben mezelf = juf Carien|Lisa
Kracht Eerlijk zijn
= juf Lotte
Kracht Rekening houden met elkaar = meneer Onno
Kracht Samenwerken / helpen
= juf Kim | Marieke
Kracht Luisteren naar elkaar = juf Anne-Marie | Suzanne
Kracht Zeggen wat we graag willen = meneer Nils
Kracht Iedereen hoort erbij
= juf Maaike

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd terecht bij Anne-Marie en Wilma.

GEZONDE BROODTROMMELS

Met fruit……………………………..

of met een lekker eitje…………….

KINDERDAGVERBLIJF BERENHUIS
Op maandag 2 september opent kinderdagverblijf Het Berenhuis haar deuren. We zijn blij dat, na het
vertrek van De Kindertuin, Berenhuis volledige opvang aanbiedt. De samenwerking tussen school en
kinderopvang vinden wij essentieel voor een goede ontwikkeling van het kind. Het streven is te
groeien naar een kindcentrum waarin onderwijs en opvang van 0 tot en met 12 jaar aangeboden
wordt. De komende tijd gaan we investeren in het elkaar leren kennen en het afstemmen van
pedagogische afspraken. Waardevol vinden wij het peuter-kleutercontact. Regelmatig gaan de peuters
op bezoek bij de kleuters. Dit gebeurt onder begeleiding van een medewerker van Berenhuis. Het doel
van de bezoekjes is de peuters al kennis te laten maken met groep 1-2. Spelenderwijs en met het
veilige gevoel dat de eigen juf erbij is.
Ook maken de peuters gebruik van de speelzaal. Kortom samen met Berenhuis gaan we de opvang
van 0 tot en met 12 jaar inrichten. Samen streven we naar een warme, veilige plek voor kinderen met
volop mogelijkheden om te groeien.

BERICHT VAN DE GEMEENTE HAAREN
RUNSDIJK EN KRUISING POSTELSTRAAT ENKELE WEKEN DICHT
Vanaf maandagochtend 9 september is de Runsdijk én de kruising Postelstraat enkele weken
dicht. Vanaf de bebouwde kom grens Runsdijk tot en met de kruising met de Postelstraat wordt de
weg opnieuw ingericht. De versmalling met drempel wordt verwijderd en de kruising met de
Postelstraat wordt heringericht. Zo ontstaat een overzichtelijker beeld. Bij de nieuwe zijweg bij het
nieuwbouwplan Reigerskant komt een nieuwe gelijkwaardige kruising.
Complexe werkzaamheden
Onder de grond wordt dan ook meteen het oude riool vervangen en leggen we een regenwaterriool
aan. De werkzaamheden zijn, ondanks de geringe lengte van het werk, complex. Dit komt mede door
de grote hoeveelheid kabels en leidingen in de grond. De aannemer verwacht ongeveer zes weken
nodig te hebben. Voor een omleiding wordt gezorgd.
Omleiding
Autoverkeer richting de A2 wordt omgeleid via Boxtel. Fietsers kunnen (met de fiets aan de hand)
langs het werk lopen.
De kinderen kunnen op de normale manier naar school (worden gebracht).
Let wel: de kruising Postelstraat en Runsdijk is afgesloten. Daarom zal in deze periode de Postelstraat
tijdelijk in twee richtingen open zijn. Dit kan extra drukte in deze straat met zich meebrengen. Onder
begeleiding laten fietsen of lopend naar school kan een alternatief zijn.

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.
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