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Jarig
Tess uit groep 8

Bart uit groep 5

Sanne uit groep 8
Wieske uit groep 7

Nienke uit groep 6, Marit uit groep 8
Cees uit groep 4
Lenci uit groep 1-2, Diede uit groep 5

Start schooljaar 2020-2021
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Belangrijke data in september
16 sept praktisch verkeersexamen groep 8
17 sept schoolreis op school

Feline uit groep 7, Nadia uit groep 8
Faber uit groep 1-2
Lucas uit groep 7

Julia uit groep 8
Lizze uit groep 5, Sjors uit groep 6

22 sept studiemiddag geen school vanaf 12.00 uur

WELKOM OP SCHOOL
We zijn er weer klaar voor. Klaar voor schooljaar
2020-2021. De klassen zijn opgeruimd, de tafels en
stoelen gepoetst. De nieuwe boeken en schriften
liggen te wachten. Wij hebben er heel veel zin in.
Maandag 24 augustus gaan de deuren weer open.
We wensen de kinderen die dit schooljaar starten
heel veel plezier en succes. Djoeke, Duuk, Senn,
Lenne, Enes en Hakan komen in Esch wonen en
zullen best moeten wennen. We doen er alles aan
om de overgang makkelijk te maken. We hopen
dat jullie je snel thuis voelen en een eigen plekje in
de groep hebben.

Allergie:
In groep 1-2 start, na de zomervakantie, Bram van Uden. Bram heeft een ernstige pinda-allergie,
waardoor hij een levensbedreigende reactie kan krijgen (anafylaxie).
Op school is er een tasje voor Bram met daarin een epi-pen en tavegyl tabletten.
Mocht Bram onverhoopt iets van pinda’s binnen krijgen, dan kunnen we dit toedienen.
U begrijpt dat we dit willen voorkomen. We hebben daarvoor uw hulp nodig. We vragen u om
uw kind geen pinda's/pindakaas mee naar school te geven. In de bijlage vindt u een brief van de
ouders van Bram met meer uitleg. In deze brief geven ze aan dat u contact op kunt nemen bij vragen.
U begrijpt dat als veel ouders dit doen, het belastend wordt voor de ouders van Bram. We stellen voor
dat de ouders van groep 1-2 en 3-4 met hun vragen bij Chantal en Jos van Uden terecht kunnen. De
andere ouders kunnen contact opnemen met Wilma van der Pol w.vanderpol@cadansprimair.nl 0411
604019.Tijdens het Jeelo-project Omgaan met elkaar besteden we met de kinderen aandacht aan
allergieën en allergische reacties.
Geboren:
Op woensdag 12 augustus is Miley
geboren. De tweede dochter van Lisa
en Mike. Jadey is ontzettend trots op
haar zusje. Lisa, Mike en Jadey van
harte gefeliciteerd met dit prachtige
meisje.

EVEN VOORSTELLEN
Hoi allemaal, mijn naam is Marlies van Doorn en ik wil me graag even
voorstellen vooral ook voor diegenen die mij nog niet kennen. Met de
kinderen van school heb ik voor de zomervakantie al kennis kunnen
maken.
Dit jaar ga ik samen met juf Carien de kinderen van groep 4-5
lesgeven bij jullie op school, totdat juf Lisa terug is van haar
zwangerschapsverlof.
Nadat ik mijn Pabo-diploma heb gehaald ben ik op een basisschool in
Amsterdam gaan werken en daarna in Haaren. Ik ben getrouwd met Erik en een trotse moeder van 2
zoons. Len is 10 jaar oud en Faas is 8 jaar oud.
Toen mijn kinderen klein waren ben ik voor mezelf begonnen en “aan huis” gaan werken om zoveel
mogelijk thuis bij de jongens te kunnen zijn. Pom-Pidom is toen ontstaan, waarbij kinderen van 0-4
jaar kwamen spelen en waarbij sensorische informatie-verwerking centraal stond. In die tijd heb ik mij
ook verder ontwikkeld en opleidingen/cursussen gevolgd, vooral op het gebied van beelddenken,
gebarentaal, sensorische informatieverwerking en bewegend leren, waarin ik nog steeds erg
geïnteresseerd ben.
Verder ben ik creatief en wandel ik graag met mijn hondje Noekie.
De kinderen worden groter en ik wilde weer graag gaan werken als juf en voor de klas staan.
Ik heb dan ook enorm veel zin om na de vakantie te starten in groep 4-5.
Samen met de kinderen ga ik er een fijn en leerzaam half jaar van maken. Mochten er vragen,
opmerkingen of zorgen zijn bij jullie als ouders dan hoor ik dat heel graag en kunnen jullie te allen
tijde contact met mij opnemen.
Tot snel, Marlies
Hoi! Mijn naam is Annette Gautero en ik kom op maandag en
dinsdagochtend lesgeven aan groep 4. In de middag
ondersteun ik dan in zowel groep 3-4 als 4-5.
Ik zal kort iets over mezelf vertellen. Ik ben 36 jaar en woon in
Lennisheuvel met mijn man en twee kinderen, Noa van 7 en
Rosa van 4. Grappig dus dat ik in groep 4 ga lesgeven en mijn
zoontje ook naar groep 4 gaat! Voordat ik juf werd ben ik
werkzaam geweest als logopedist en heb ik taalwetenschap
gestudeerd. Ik wilde echter graag intensiever contact met de
kinderen en ook op andere vlakken de ontwikkeling van
kinderen begeleiden en stimuleren. Vandaar de overstap naar
het onderwijs.
Ik heb erg veel zin om op deze school aan de slag te gaan!
Groetjes, Annette

ONZE DOELEN VOOR 2020-2021
Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen.

NIEUWE REKENMETHODE WIG5

We gaan werken met een nieuwe
rekenmethode. Wereld in Getallen 5.
Deze methode is gebaseerd op de
laatste didactische inzichten.
Drie didactische modellen, het
hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en
het handelingsmodel, zorgen ervoor
dat, samen met de observaties van de
leerkracht, we snel en scherp zicht
krijgen op de onderwijsbehoeften van
de kinderen.
De nieuwe De wereld in getallen is
een ‘hybride’ methode. Dit betekent
dat deze methode papieren en
digitale leermiddelen combineert. Per klas kunnen we een keuze maken uit de papieren of digitale
variant. Deze keuze kan elk schooljaar gewijzigd worden.
De digitale variant van De wereld in getallen biedt de lesstof digitaal aan. Maar digitaal werken is
geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier biedt WIG5 een werkboekje aan. Zo werken
de kinderen in het werkboek bij oefeningen waar ze een verhaal bij een som bedenken en tekenen en
als ze moeten meten met een liniaal.
De papieren variant van de nieuwe De wereld in getallen biedt het basislesmateriaal op papier aan
met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware. De kinderen
werken met leerwerkboeken en er zijn er veel optionele papieren materialen met extra oefenstof.
Komend schooljaar gaan de groepen 3 tot en met 7 werken met de papieren variant.
Op advies van de samenstellers van de nieuwe rekenmethode maakt groep 8 gebruik van de oude
rekenmethode Wereld in Getallen 4. Voor deze groep is de overstap naar de nieuwe methode te groot
en kan leiden tot verwarring.

EDI
EDI staat voor expliciete directe instructie. Tijdens de
rekenlessen gebruiken we deze manier van instructie
geven. Komend jaar gaan we dit verder uitbouwen en
integreren in de nieuwe rekenmethode. Door het samen
voorbereiden van lessen en bij elkaar op klassenbezoek te
gaan leren we van en met elkaar.

STRATEGISCH BELEID
Het strategisch beleid geeft richting aan alle belangrijke beslissingen die in de organisatie worden
genomen. Ouders, raad van beheer, GMR, personeel en directies hebben het afgelopen jaar in
verschillende bijeenkomsten gepraat wat onze speerpunten voor de komende vier jaar zijn. Dit beleid
vertalen we naar het schoolplan en vandaaruit zetten we acties uit om goed onderwijs vorm te geven.
Onderzoekend leren, eigenaarschap en zicht op onderwijsbehoefte en aanpassingen zijn belangrijke
pijlers.

JEELO
We hebben al een aantal jaren ervaring met Jeelo.
Het uitbouwen van de projecten en de
ontwikkeling van het digitaal portfolio zijn
aandachtspunten voor het komende jaar.
U kunt de ontwikkelingen van uw kind volgen in
mijn Jeelo. In de eerste weken van het nieuwe
schooljaar ontvangt u de inloggegevens.
We starten met het project Omgaan met elkaar.

OPROEP NIEUW LID GMR CADANS PRIMAIR

We zijn op zoek naar een ouder die, namens de school, in de GMR zitting wil nemen. Heeft u
belangstelling dan kunt u dat doorgeven aan Wilma van der Pol. w.vanderpol@cadansprimair.nl
Taakomschrijving:
Beleid dat op bestuursniveau wordt ontwikkeld, wordt ter advisering of instemming voorgelegd aan de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Bij de beleidsvoorbereiding wordt de GMR ook actief betrokken.
In de GMR wordt gewerkt met commissies op het gebied van financiën, onderwijszaken en
personeelszaken om onderwerpen die op de agenda staan goed voor te bereiden. De GMR behartigt
uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van de twaalf scholen binnen Cadans primair en
er komen dan ook in beginsel geen zaken aan de orde die een specifieke school aangaan.
Elke school heeft één leerkracht en één ouder afgevaardigd in de GMR.

GEZONDE BROODTROMMELS
We vinden op school bezig zijn met gezond en duurzaam voedsel belangrijk. We doen dat graag
samen met u. Samen aandacht voor een gezonde broodtrommel.
Werken aan gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een
gezondere leefstijl.
Net zoals u weten wij niet altijd of sommige levensmiddelen wel of niet gezond zijn. Hoeveel suiker zit
er in een pakje drinken? Kan peperkoek wel en een verpakte variant niet?
Toch vinden we het goed om erover na te denken en op school te streven naar een gezonde lunch en
pauzehap.
Wat kunt u van ons verwachten?
✓ We zijn geselecteerd om mee te doen aan het Schoolmelkproject en het EU schoolfruitproject.
Dit houdt in dat er vanaf november tot april drie keer in de week gratis melk en fruit is voor
alle kinderen van de school.
✓ Begin september komt Carla Schoot van de GGD op school om met het team te praten over
een gezond beleid. We houden u in de nieuwsbrieven op de hoogte.
✓ De kinderen mogen overdag een dopper met water op hun tafel. Graag de doppers die nog
thuis zijn, mee naar school geven.
We hopen dat u weer zorgt voor een gezonde lunch en traktaties. Voor de pauze van 10.15 uur vragen
we u om fruit of groente mee te geven.

NIEUWS UIT DE OMGEVING

