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De start van het schooljaar
De eerste drie weken van het nieuwe schooljaar zitten er bijna op en iedereen is gelukkig weer goed gestart.
Dat geldt ook voor mijzelf. Na een voorstelrondje in alle groepen, waarbij alle leerlingen zich keurig
persoonlijk aan me voorstelden, heb ik buiten bij de deur en tijdens de koffieochtend op 29 augustus jl.
verschillende ouders mogen ontmoeten. Sinds vorige week voer ik leuke kennismakingsgesprekken met de
collega’s en binnenkort neem ik een kijkje in verschillende groepen. De “Juliana” wordt zo steeds meer eigen
en het voelt goed!
Dit schooljaar staan verschillende onderwijsontwikkelingen centraal. Binnen het vakgebied taal hebben we
twee nieuwe lesmethodes ingevoerd: in de groepen 3 wordt gewerkt met de nieuwste methode van ‘Veilig
Leren Lezen’ en vanaf groep 4 werken we met ‘Taal in Beeld’. Dat dit wennen is voor de leerlingen én de
leerkrachten zal duidelijk zijn, maar dat we gaan voor goed (taal/lees)onderwijs ook! Daarnaast werken we,
begeleid door een externe deskundige, aan de finetuning van ‘handelingsgericht werken’, waarbij we nog
beter leren aansluiten bij de onderwijsbehoeften onze leerlingen. Op 31 augustus jl. hebben we hiervoor de
eerste teamtraining gevolgd.
Dat leren en gezelligheid prima samen kunnen gaan,
hebben we afgelopen vrijdagmiddag ervaren. Want na de
leerzame studieochtend zijn we met een oude
Amerikaanse schoolbus op weg gegaan naar
Geertruidenberg en Drimmelen voor een gezellig
teamuitje. Met een GPS zijn we de dorpen ingegaan, waar
verschillende opdrachten uitgevoerd moesten worden. Een
mooi startpunt van een nieuw schooljaar!
Mede namens de collega’s,
een hartelijke groet,
Natalie de Baat
Directeur a.i.
P.S.: Graag nodigen we u uit voor een thema-avond over het belang van lezen en het leesonderwijs op onze
school op woensdagavond 3 oktober. U bent welkom om 19.00 uur en een uitnodiging met meer info volgt
binnenkort.
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Activiteiten in september
14 september
18 september
19 september
20 en 21 september
26 september
week 39
1 oktober
3 oktober
4 oktober

kleuters vrij
infoavond ouders groepen 8
verkeersactiviteit over snelheid groepen 7 en 8
schoolfotograaf
inloopmiddag
op voeten en fietsen
fietscontrole groepen 5 t/m 8
start Kinderboekenweek en thema-avond voor ouders
nieuwsbrief 3 komt uit

Belangrijke aanvulling op de jaarkalender
Door een ongelukkige verwarring in de jaarplanning hebben we op donderdag 8 november een extra
studiedag moeten plannen. Dit betekent een extra vrije schooldag voor uw kind(eren). Deze late
berichtgeving verdient geen schoonheidsprijs, excuses daarvoor.

Schoolfotograaf
Op donderdag 20 september (gehele dag) én vrijdagochtend 21 september zal de schoolfotograaf alle
leerlingen van school weer op de foto zetten. Gezien het grote aantal leerlingen per groep, de groepsfoto’s
en de gezinsfoto’s is het niet mogelijk om alles op één dag te organiseren. Vrijdagochtend 21 september is
daarom een extra ochtend ingepland voor de fotograaf. Hieronder vindt u de planning:
Donderdag 20 september
8.30-9.00
5B
9.00-9.30
5A
9.30-10.00
4A
10.00-10.30
1/2D
10.30-10.55
1-2A
10.55-11.20
1-2B
11.20-11.45
3B
13.15-13.45
3A
13.45-14.05
1-2C
14.05-14.25
7A
14.25-14.45
8A
14.45-15.10
8B

Vrijdag 21 september
8.30-8.55
6-7B
8.55-9.20
4B
9.20-9.45
6A
9.45-12.00
broertjes en zusjes

Inloopmiddag
Op woensdagmiddag 26 september a.s. hebben we van 12.15 uur tot 13.00 uur onze jaarlijkse
inloopmiddag.Samen met uw kind(eren) bent u dan welkom om een kijkje te nemen in de groep(en) van uw
zoon/dochter. U kunt dan bekijken welke methode(s) we gebruiken, kennismaken met de leerkracht(en) en
vragen stellen aan de leerkracht(en).
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In de hal kunt u foldermateriaal meenemen m.b.t. educatieve software, tijdschriften, typecursus e.d. We
hopen u allemaal te zien op 26 september!

Medezeggenschap
Beste ouders/verzorgers,
Via deze brief wil de MR van onze school u graag op de hoogte brengen van het feit dat Rian Helmink is
gestopt met haar werkzaamheden voor de MR. Rian was lid van de MR namens de ouders van Willem Wijs.
Zij was een betrokken en actief MR- lid. Wij willen haar langs deze we nog heel hartelijk danken voor haar
inzet! Voor ons betekent dit, dat we op zoek gaan naar een andere ouder die voor de duur van 4 jaar zitting
wil nemen in onze MR.
Om u een tijdsindicatie te geven van het werk van een gewoon MR-lid, het volgende. We vergaderen zo’n 8
keer per jaar ’s avonds op school. Daarnaast is het noodzakelijk dat u zich inleest in stukken. Tussentijds is er
regelmatig contact, veelal via e-mail. Als u zich afvraagt: ‘Is dit wel iets voor mij?’ of ‘Wat houdt het MR-werk
nog meer in?’, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met één van de MR-leden. Zij zijn graag bereid u
informatie te geven. Voor de oudergeleding van de MR zijn dat Erwin Bell en Hubertine Schoep. Voor het
personeel zitten Ellen Verhoef (groep 1-2), Lina Westerveld (groep 6) en Isabella v.d. Veer (groep 7) in de MR.
U kunt hen bereiken via het onderstaand e-mail adres.
Vindt u het leuk om mee te denken met beleidszaken binnen onze school en vindt u het belangrijk dat de
ouders betrokken zijn bij de school, dan kunt u zich opgeven voor de MR graag vóór vrijdag 21 september.
We zouden het fijn vinden als u kort aan kunt geven wie u bent en waarom u de MR wilt komen versterken.
U kunt dit mailen naar mr.jvs@wvoranje.nl.
Indien zich twee of meer kandidaten aanmelden voor de vacature, dan worden er verkiezingen gehouden
onder de ouders. Deze zullen dan plaats vinden voor 5 oktober. Het is de bedoeling voor de herfstvakantie
bekend te maken welke ouder de MR gaat versterken.
Met vriendelijke groeten,
namens de Medezeggenschapsraad,
Hubertine Schoep.
mr.jvs@wvoranje.nl

Vertrouwenspersonen klachtenregeling
De taak van interne vertrouwenspersoon voor de bovenbouw wordt vanwege het zwangerschapsverlof van
juf Hanneke Mosterd tijdelijk overgenomen door Otto Grevink. Otto is, naast schoolpastor, opgeleid tot
interne vertrouwenspersoon. Heeft een kind in de bovenbouw belangrijke zaken te bespreken rondom
machtsmisbruik en/of klachten, dan kan hij of zij terecht bij Otto. Loopt u tegen zaken aan die u met een
externe vertrouwenspersoon wilt bespreken, dan kunt u bij hem terecht voor meer informatie.
Juf Sandra Gaakeer is intern vertrouwenspersoon voor de onderbouw. Naar verwachting zal Hanneke in
december weer starten als interne vertrouwenspersoon en zal zij het jaarlijkse rondje langs de groepen doen.
Daarbij worden deze thema's met de kinderen besproken: grenzen stellen, praten over problemen,
kindermishandeling, pesten en hulp zoeken.
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Oproep TSO (tussenschoolse opvang) krachten
Beste ouder/verzorger,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarom zijn wij op zoek naar jou! Vind je het leuk om een paar
uurtjes per week in een gezellig team te komen werken dan ben je bij onze TSO van harte welkom. Of is er
toevallig iemand in je omgeving (opa, oma, oom, tante of leuke buren) neem gerust contact met ons op. Wij
zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die beschikbaar zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
Laura te Pas
Coördinator Tussen schoolse opvang

Vrijwilligers gezocht
Op maandag 1 oktober a.s. worden alle fietsen gecontroleerd van de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8, dit zijn 165 fietsen. Deze fietscontrole voeren we uit voor de veiligheid
van uw kind en die van de medeweggebruikers. We hebben al verschillende mensen
benaderd om ons hierbij te komen helpen. Helaas hebben we nog niet genoeg
vrijwilligers gevonden om deze klus te klaren, vandaar deze oproep. Wij zijn op zoek
naar ouders, opa’s en/of oma’s, die ons willen helpen om op deze dag de fietsen te
controleren. Als u ons wilt komen helpen, kunt u een mail sturen naar juf Geralda
(g.p.t.vanvark@wvoranje.nl). Namens de werkgroep verkeer: ALVAST BEDANKT!

Parkeerperikelen
Vorige week ontvingen we bericht van onze overburen over geparkeerde auto’s in het doodlopende straatje
tegenover onze school en dat deed ons beseffen dat het goed is de verkeers- en parkeerafspraken rondom
de school weer even in herinnering te brengen:
 Parkeren is toegestaan op de daarvoor bestemde plekken. Dat houdt automatisch in dat parkeren
langs de stoeprand, aan de voor- en de zijkant van de huizen dus niet is toegestaan.
 We realiseren ons dat de parkeerplekken schaars zijn en vragen u daarom zoveel als mogelijk met de
fiets of lopend naar school te komen.
 Ga op tijd van huis, want haast in het verkeer brengt weinig goeds. Vooral met kwetsbare kinderen,
zoals bij scholen, is verkeersveiligheid onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Brrr… luizen!
Een regelmatig terugkerend probleem op onze school is hoofdluis. Menigeen krijgt al
kriebels bij het lezen van dit stuk, want dat het naar en ongemakkelijk is, staat buiten kijf.
Toch roep ik u op om met ons alert te blijven op dit nare beestje in het haar van uw
kind(eren).
Ons protocol
In de week na iedere vakantie worden de haren van alle kinderen per groep gecontroleerd door een aantal
luizenmoeders. Worden er neten (luizeneitjes) in het haar van uw kind gezien, dan krijgt u een belletje van
de betreffende luizenmoeder. Worden er lopende luizen gezien in het haar van uw kind, dan krijgt u een
belletje van school. We verzoeken u dan dringend zo snel mogelijk over te gaan tot behandeling. Onze
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luizenmoeders zijn overigens zeer discreet en delen hun bevindingen nooit met uw kind, andere leerlingen
en/of andere ouders.
De behandeling
De best mogelijke remedie tegen hoofdluis is behandelen met een shampoo, die u bij de drogist of apotheek
kunt kopen, en dit te herhalen conform voorschrift van de fabrikant. Daarnaast dient u de haren dagelijks te
kammen met een luizen/netenkam.
Rode kaart
In groepen waar neten en/of lopende luizen worden geconstateerd, ontvangen alle ouders een mailtje met
een “rode kaart”. Dit is niet bedoeld als afstraffing, maar als attendering. Ontvangt u deze rode kaart in uw
mailbox? Controleer uw eigen kind dan regelmatig op neten en/of luizen. Na twee weken volgt in de groep
een hercontrole door de luizenmoeders en worden de haren van alle kinderen weer gecontroleerd. Het
hierboven beschreven protocol gaat dan weer in werking.
Taboe
Hoofdluis is niets om je voor te schamen. Ook niets om je schuldig over te voelen. Luizen komen nu eenmaal
voor in de schoonste haren. Merkt u (extreme) jeuk, neten of hoofdluis op bij een vriendje of vriendinnetje
van uw kind dat bij u thuis komt spelen? Geef het dan door aan de betreffende ouder(s). U zou toch ook
graag willen weten als dit bij uw kind opgemerkt wordt?
Merkt u zelf neten en/of luizen op in het haar van uw kind? Geef het dan z.s.m. aan ons door. Wij kunnen
dan het protocol in werking stellen.
Meer info
Op de site van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis vindt u antwoorden op al uw vragen:
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?page=Over_Hoofdluis-Veelgestelde_vragen&pid=85
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