NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2019

AGENDA
december
1
zo
2
ma
GMR
3
di
4
woe
5
do
Sinterklaasviering op school
6
vr
Studiedag Kinderen vrij
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10 di
11 wo
19.30u MR
12 do
13 vrij
Portfolio 1
14 za
15 zo
16 ma
17 di
18 wo
19 do
Kerstviering 18.00-19.30u
20 vr
Studiedag Kinderen vrij
21 za
22 zo
23 ma
Kerstvakantie tot en met 5 januari
24 di
25 wo
26 do
27 vr
28 za
29 zo
30 ma
31 di
Belangrijke data in januari
6 jan Start school
8 jan Opening Jeelo met show van Mad Science
10 jan leerlingenraad

Jarig

Luuke uit groep 7

Joep uit groep 7

Sam uit groep 8
Ries uit groep 1-2
Jan uit groep 3
Phileine uit groep 6
Liz uit groep 5

Thijm uit groep 5

13-24 jan
20 jan
31 jan

Citoweken
OR
krachtgroep

WELKOM OP SCHOOL

Welkom Noah in groep 1-2 bij juf Suzanne en Anne-Marie
We wensen jou een fijne schooltijd met warme vriendschappen en
mooie herinneringen.

KERSTVIERING

Kerstmis is voor ons allemaal een tijd van gezelligheid, samenzijn met familie en vrienden, sfeer in huis
en op school. Op donderdag 19 december vieren wij met alle kinderen Kerstmis op school. Deze
donderdag is er gewoon les tot 14.45 u.
Vanaf 18:00 worden de kinderen via de hoofdingang in de eigen klas verwacht om te genieten van een
heerlijk Kerstbuffet met gerechtjes die ze van thuis hebben meegebracht. Om 19.15 u. gaan we naar de
hal om daar gezamenlijk af te sluiten. Om 19.30 u. gaan de kinderen weer terug naar de klas, waar u
uw eigen kind op kan halen om te gaan genieten van een fijne Kerstvakantie.
Voor u, als ouder, is er van 18.45 u. tot 19.15 u. een Kerstborrel in de hal. U bent van harte welkom om
gezellig samen te zijn met andere ouders. Om 19.15 u. sluiten we dan gezamenlijk met de kinderen de
Kerstviering af.
Vanaf woensdag 11 december hangen er bij alle klassen
intekenlijsten waarop aangegeven kan worden wat voor
gerechtje ieder kind gaat maken, hartig of zoet. Wij zorgen
als Kerstcommissie voor suggesties. Dit speciale gerechtje,
dat je samen met je papa of mama thuis maakt, breng je
donderdag 19 december om 18.00 u. mee naar je eigen klas.
Tijdens het gezellige Kerstbuffet ga je er, samen met je eigen
klas, lekker van smullen. Neem een bord, beker en bestek
mee (graag voorzien van naam)
En nog iets… trek je aller feestelijkste Kerstkleren aan, want
dat hoort bij zo’n speciaal Kerstdiner.
Groetjes,
De Kerstcommissie: Hilde, Marieke, Tessa, Eveline en Elke

VOORLEESKAMPIOEN
Na een spannende voorleeswedstrijd op woensdag 27
november is Joshua uit groep 8 de voorleeskampioen van
onze school geworden. Het verschil was maar twee punten
met Benthe.
Joshua vertegenwoordigt onze school tijdens de
voorleeswedstrijd in de gemeente Haaren. De kampioenen
uit Biezenmortel, Helvoirt, Haaren en Esch nemen het dan
tegen elkaar op.

SCHOOLHESJES

Wat zullen ze ons goed kunnen zien met deze schoolhesjes.
De OR heeft hiervoor gezorgd.
We zijn er heel blij mee.

PORTFOLIO
Op vrijdag 13 december krijgen de kinderen portfolio 1 mee
naar huis. Naast de zelfgekozen werkjes van de kinderen
vindt u een persoonlijk, door de leerkracht geschreven
verslag over uw kind.
Kinderen laten, door middel van zelfgemaakte werkjes, zien
waar ze mee bezig zijn. Dit bevordert het zelfvertrouwen en
de motivatie.
De ontwikkeling van het portfolio staat nooit stil. In het
persoonlijke verslag beschrijven we de groei van uw kind op
cognitief en sociaal emotioneel gebied.
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.
Met de inlogcode Jeelo van uw kind, kunt u thuis in
het portfolio van Jeelo: Mijn Jeelo, kijken. Bij ieder
Jeelo-project beoordeelt de leerkracht een
competentielijn en ziet u de percentages die uw
kind voor de toetsen behaald heeft. Ook vindt u
foto’s van werk waar uw kind trots op is. De
inlogcode staat in het ouderportaal bij de notitie
over instructieniveaus.

Door het werken met portfolio’s worden kinderen niet vergelijken met andere kinderen, maar met
zichzelf. Er wordt gekeken naar wat een kind zelf al kan, weet en begrijpt. Een leerling krijgt op deze
manier inzicht in het eigen leerproces, door het ontwikkelen van een beeld hiervan. Dit doet hij door
het selecteren, verzamelen en bewaren van werk. De producten worden door de leerlingen
gereflecteerd, waardoor de leerling uiteindelijk ook zijn eigen leerproces reflecteert.

JEELO MAKEN VAN JE EIGEN PRODUCT

De opdracht de mooiste en grootste achtbaan te maken was de
aftrap van het nieuwe Jeelo-project Maken van je eigen procuct.
In de krachtgroepen was iedereen bezig met plakken, knippen en
passen en meten. Het resultaat was geweldig. Wat een
betrokkenheid en samenwerking.

FILM
Van Nienke en Emile uit groep 5
Dit doen wij bij Jeelo-plus. Wij moeten voor
Jeelo-plus een film/filmpje maken dat gaat over
het Jeelo-project: “Het maken van je eigen
product”. Wij interviewen juffen en meesters en
natuurlijk de kinderen.
We vragen ze wat ze aan het doen zijn met Jeelo
en wij filmen dat. Sommige dinsdagen gaan wij
naar Jeelo-plus en dan gaan we laten zien wat we
hebben gefilmd.
Vriendelijke groeten van Nienke en Emile

NIEUWS VAN DE SCHOOLBIEB
Wist je dat…
… er afgelopen schooljaar 4207 boeken zijn uitgeleend. Dit
zijn gemiddeld 22 boeken per leerling.
… we (bijna) elke maand nieuwe boeken krijgen? Je bent dus
nooit uitgelezen in onze schoolbieb!
… de kinderen geen boete krijgen wanneer zij een boek te laat inleveren bij de schoolbieb? Wel stellen
we het op prijs als de boeken regelmatig geruild worden, zodat je kind kennismaakt met veel
verschillende boeken! Soms schrijft de leesconsulent/vrijwilliger herinneringsbriefjes. We vragen dan
goed te zoeken, want vaak ligt het boek toch thuis in dat ene hoekje of onder het bed . Kun je het
echt niet vinden? Mail de leesconsulent: ilsemoens@babeldenbosch.nl of geef het briefje terug in de
bieb.
… we een netwerk zijn met alle stadsvestigingen en ons magazijn? Het is daarom voor de kinderen om
op school boeken te reserveren vanuit een andere bieb! Hier wordt dan ook gretig gebruik van
gemaakt.
… Er in onze vestigingen heel veel leuke en wisselende activiteiten zijn? Kom je een keer voorlezen aan
de voorleeshond, meedoen met de kennisbende (bijvoorbeeld vloggen!) of naar Mad Science voor
waanzinnige experimenten? Kijk op www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten
In de bijlage vindt u boekentips. Leuk voor de lange avonden in december!!

GEZOCHT SINTERKLAASVERSIERING
Wie heeft er Sinterklaasversiering over die we op school mogen gebruiken? Onze ouderraad zorgt
ieder jaar voor een mooi versierde school. Ze kunnen wel wat extra materiaal gebruiken. De versiering
kan op school ingeleverd worden of bij Afke Spikmans.

STAGIAIRE ONDERWIJSASSISTENTE
Mijn naam is Demi van den Aker en ik volg momenteel de opleiding
onderwijsassistent in Tilburg. Ik kom op jullie school stagelopen. Dit zal
zijn op dinsdagen en woensdagen. De eerste dag dat ik begin is
dinsdag 5-11-2019 de laatste woensdag 1-7-2020. De reden waarom ik
deze opleiding heb gekozen is omdat ik kinderen iets wil leren en ze
wil helpen met opdrachten. Als ik deze opleiding heb afgerond, wil ik
graag doorleren om docent te worden. Ik weet nog niet welk vak ik
dan wil gaan geven, maar daar wil ik graag achter komen en hoop dat
mijn stage daarbij zal helpen. Ik heb al wat ervaring met kinderen,
omdat ik in het zwembad werk en al een beetje zwemles geef. Ik ben
een vrolijk persoon en ik ben heel geduldig met kinderen. Ik wil vooral
een prettige samenwerking aangaan met mijn collega’s en natuurlijk
de ouders/verzorgers van de klas waar ik stage bij kom lopen.
Demi loopt stage in groep 5, bij juf Hilde

TERUGBLIK

Op 13 november mochten de kinderen van de leerlingenraad met
de burgemeester ontbijten. Naast het gezonde ontbijt en de
vragen die de kinderen konden stellen, kregen ze ook een cheque
mee voor de stichting Het Vergeten Kind.

Groep 7 heeft met de kinderpostzegels het fantastische
bedrag opgehaald van €4028!!! Super goed gedaan!!

NIEUWS VAN BERENHUIS

NIEUWS UIT DE OMGEVING
Ga jij ook lekker mee Te Voet Te Veld voor de Hulphond?
Hond helpt mens!
Te Voet Te Veld organiseert op zondag 29 december voor de
negenendertigste keer een winterwandeltocht in Helvoirt. De
opbrengst ervan gaat naar HULPHOND NEDERLAND. Die helpt
mensen met lichamelijke of geestelijke zorgen door de inzet van
een hulphond. Een hulphond voorkomt eenzaamheid en biedt
nieuwe uitkijk op het leven. Hulphond Nederland heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en
plaatsen van hulphonden. De stichting zet hulphonden in voor steeds meer ziektebeelden,
gedragsstoornissen en leer- of andere problemen.
Hond leert wel 70 vaardigheden
De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid en
ingezet door deskundige trainers en therapeuten. De trainers zijn in staat de hulphond tot wel zeventig
verschillende vaardigheden aan te leren. Er is voor iedereen een juiste hulphond!
Hulphond voor iedereen
Hulphond Nederland is van mening dat er geen financiële drempels mogen bestaan voor de
aanvragers van een hulphond. Hulphonden worden dan ook tegen zo min mogelijke kosten ter
beschikking gesteld. Het geld voor de opleiding en inzet van onze hulphonden wordt bijeengebracht
door donateurs, zakelijke sponsoren, serviceclubs en zorgverzekeraars, en komen uit giften,
nalatenschappen en collectes.
Daarom Hulphond Nederland
Daarom denkt Te Voet Te Veld een goede beslissing te hebben genomen om op de bijna laatste dag
van dit jaar heel Helvoirt en omgeving in de benen proberen te krijgen voor een gezonde wandeling
met een bijzonder doel. Noteer dus 29 december in de agenda! Loop jij ook weer mee? Gezellig!
Datum: Zondag 29 december 2019
Start:
12.00 - 13.30 uur, Harmoniezaal De Notenkraker, Kastanjelaan 12, Helvoirt
Afstanden:
4, 9 en 12 km.
Doel:
HULPHOND NEDERLAND
Startgeld:
t/m 17 jaar € 2,50, volwassenen € 5,00
Inlichtingen:
Tel. 06-10691311

