NIEUWSBRIEF
SEPTEMBER 2020

AGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di

23
24
25
26
27
28
29
30

wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo

september
krachtgroep

luizencontrole

Jarig

Bram uit groep 1-2
Jesse uit groep 4-5
Sem uit groep 3-4
Fleur uit groep 8
Mees uit groep 1-2
Isa uit groep 7

MR 19.30 uur
Praktisch verkeersexamen groep 8
Schoolreis op school

Jonatan uit groep 4-5
Bram uit groep 7
Sander uit groep 4-5

CITO-weken
Studiemiddag: kinderen vrij vanaf
12.00uur

Belangrijke data in oktober
16 oktober viering groep 1-2
19-23 oktober herfstvakantie
27 oktober MR

Mirre uit groep 7

Ties uit groep 3-4
Sim uit groep 6
Zef uit groep 1-2
Floor uit groep 6

WELKOM OP SCHOOL

Welkom op onze school!! Willem, Mees, Thomas. Hakan, Olivier, Bram, Tijn en Lenne in groep 1-2,
Senn in groep 3-4, Duuk in groep 4-5 en Djoeke en Enes in groep 6.
Wij wensen jullie een fijne schooltijd op onze school met mooie herinneringen en warme
vriendschappen.

SCHOOLREIS 17 SEPTEMBER
Schoolreis nieuwsbrief.
De schoolreis van het schooljaar 2019-2020
hebben we door corona nog tegoed. Er zijn nog
veel maatregelingen van kracht, waardoor met de
bus op schoolreis gaan moeilijk te organiseren is.
Dat maakt dat de schoolreiscommissie ervoor
gekozen heeft om het schoolreisje op school te
organiseren. Voor nu dus niet echt een school’reis’
maar een school’blijf’.
Dat mag de pret niet drukken en is het de
commissie gelukt om ervoor te zorgen dat het
toch een heel leuke dag wordt.
De school’blijf’ vindt plaats op donderdag 17 september 2020.
Op deze dag komen de kinderen gewoon van 08.30 tot 14.45 uur naar school.
Voor de leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 5) zijn er allerlei activiteiten rondom school. Zij
kunnen zelf rondlopen en kiezen tussen de verschillende activiteiten. Voor de leerlingen van de
bovenbouw (groep 6 t/m 8) zijn er allerlei activiteiten op de sportvelden van de Essche Boys en in de
Kikkertuin. De groepen 6, 7 en 8 worden door elkaar gehusseld en zij hebben in 4 groepen
verschillende activiteiten. Wat deze activiteiten precies zijn houden we nog even geheim, maar het
belooft een geweldige dag te worden.
Voor de leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 5) is het fijn dat ze kleren aan hebben waar ze
lekker in kunnen spelen.
Zorg dat er in de tas zit:
• Fruit + drinken
• Gezonde lunch

Voor de leerlingen van de bovenbouw (groep 6 t/m 8) is het fijn als ze sportief gekleed zijn in een
lange broek (ook sportschoenen).
Zorg dat er in de tas zit:
• Fruit + drinken
• Gezonde lunch
• Zwemkleding + handdoek
Tijdens deze school’blijf’ wordt er door school voor iets lekkers gezorgd, dit hoeft u als ouder
dus niet zelf in de tas te stoppen. We zorgen dat er genoeg te drinken is water/ranja.
We gaan er met elkaar een mooie school’blijf’’ van maken.
De schoolreiscommissie, Judith van der Bruggen, Nicole Kerkhof, juf Thijske en juf Manon

KIND-OUDERGESPREKKEN/VERWACHTINGSGESPREKKEN

Verwachtingsgesprekken (dit jaar via formulier Forms)
U als ouder kent uw kind het beste. We vinden het belangrijk 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 essentieel.
Dit jaar is er geen gesprek op school maar, vragen we u, het formulier in Forms dat u via de mail krijgt,
in te vullen. Hierop kunt u aangeven wat u belangrijk vindt dat de leerkracht over uw kind weet.
Kind-oudergesprekken
Door gesprekken met kinderen te voeren, betrekken we hen actief
bij hun eigen ontwikkeling.
Ze leren doelen te stellen en te reflecteren op hun leerproces.
Kinderen geven de leerkracht waardevolle informatie over hun
ontwikkeling en hun welbevinden. Zo krijgen we een goed beeld
van wat het kind nodig heeft om goed te kunnen leren en zijn
talenten te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om ouders bij
deze gesprekken te betrekken.
Van alle gesprekken maken we een verslag. U vindt dat in het
ouderportaal.
Overzicht:
✓ In week 37 ontvangt u, via de mail, een formulier via Forms. Hierop kunt u aangeven wat de
leerkracht over uw kind moet weten. 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.
✓ 3-4-5 november: kind-oudergesprekken, de resultaten van de uitgestelde CITO-toetsen die in
week 39 en 40 worden afgenomen, zijn onderdeel van het gesprek
✓ 2-3-4 maart: kind-oudergesprekken
✓ 6-7-8 juli: kind-oudergesprekken, facultatief
Uiteraard is het altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht aan te vragen. Mochten wij u graag
willen spreken, dan nemen we tussendoor contact met u op.

OUDERRAAD
Wat zijn we blij met onze ouderraad. Zij
organiseren, samen met het team, activiteiten
en vieringen die de schooltijd van de kinderen
onvergetelijk maken. Zonder hun inbreng
zouden het schoolreisje, Sinterklaas, kerst,
carnaval, Willibrordusdag niet zo mooi gevierd
kunnen worden.
Voor komend schooljaar zoeken we voor groep
1-2, groep 3-4 en groep 6 nieuwe
groepsouders. Heeft u interesse dan kunt u tot
dinsdag 9 september aanmelden. Meer
informatie vindt u in de bijlage.
Bezetting schooljaar 2020-2021
Groep 1-2: vacature
Groep 3-4: vacature
Groep 4-5: door het samenvoegen van de groepen is nog niet bekend wie de groepsouders zijn.
Groep 6: vacature
Groep 7: Evelien van Oers en Monique Looman
Groep 8: Afke Spikmans en Esther Rovers
De zittingstermijn van de voorzitter Jane van Gaal is afgelopen. Jane stelt zich weer verkiesbaar.

TYPECURSUS GROEP 6-7-8
U kunt uw kind
aanmelden voor de
typecursus van The
House of Typing. Bij
voldoende belangstelling
is het mogelijk om één
keer per week, op
dinsdag van 14.45-15.45
uur op school te oefenen.
De kinderen kunnen dan
gebruik maken van de
chromebooks op school.
We zoeken hiervoor
ouders die toezicht willen houden. De kosten van de typecursus hoeft u dan niet te betalen. Heeft u
belangstelling dan kunt u dat doorgeven aan Wilma van der Pol, wvdpol@cadansprimair.nl
We wijzen u erop dat het niet voldoende is, om alleen een uur op school te oefenen. Ook thuis zal uw
kind regelmatig moeten typen om voldoende vaardigheid op te doen.
U bent uiteraard ook vrij om een andere typecursus voor uw kind te kiezen, bijvoorbeeld De typetuin
en LOI Kidzz.

KRACHTGROEPEN
Alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 zijn verdeeld over zes krachtgroepen. Jong en oud door elkaar
vormen een groep met een kleur van de Kracht van 8, onze sociaal-emotionele methode. Ongeveer
acht keer per jaar komen ze bij elkaar. Meestal op vrijdag van 11.30 tot 12.15 uur, maar het kan ook bij
een andere activiteit zijn. 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.
Krachtgroep
Kracht Ik ben mezelf
Kracht Eerlijk zijn
Kracht Rekening houden met elkaar
Kracht Samenwerken / helpen
Kracht Luisteren naar elkaar
Kracht Zeggen wat we graag willen

Juf/ meester
Carien, Lisa
Lotte
Onno
Kim, Marieke
Anne-Marie, Suzanne
Hilde, Maaike

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

KALENDER EN INFORMATIEWIJZER
In de bijlage vindt u de informatiewijzer en kalender digitaal. We weten dat er ouders zijn die graag
een papieren versie willen. Dat kan natuurlijk ook. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Wij zorgen ervoor dat u de kalender op papier krijgt. Op de kalender staan de activiteiten en vieringen
zoals we die nu gepland hebben. Uit ervaring weten we dat het voor kan komen dat data en tijden
veranderen. Ook aanpassingen die we misschien moeten doorvoeren om het COVID 19 virus te
bestrijden, kunnen ervoor zorgen dat het programma verandert. We vragen u dan ook de
nieuwsbrieven en schoolberichten te blijven lezen.

GMR

Hilde van Schijndel, ouder van een kind in
groep 3-4 heeft zich beschikbaar gesteld
voor de GMR. We hebben veel vertrouwen
in de deskundigheid van Hilde en wensen
haar veel succes met deze boeiende en
verantwoordelijke taak.

LUIZENCONTROLE
Fijn om te kunnen melden dat bij de luizencontrole, afgelopen
woensdag, geen nieuwe besmettingen zijn gevonden. We zien dat er
goed wordt behandeld indien nodig. Wij zijn er blij mee. De hercontrole
op woensdag 9 september is niet nodig en gaat dus niet door.

WEER NAAR SCHOOL
Onderstaand bericht van de ANWB onderschrijven wij van harte.
Op de fiets naar school:
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n
zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze
weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze
zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is
uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan
het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel
geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje
bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima
oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet
anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd
vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije
tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader
volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen
te vergroten.
✓ Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
✓ Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
✓ Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een
bron van gevaar.
✓ Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
✓ Laat u niet afleiden, wees alert.
✓ Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
✓ Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet
persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

NIEUWS VAN HET BERENHUIS
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