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Elke eerste week van een nieuwe maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met wetenswaardigheden over
onze school. Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand november (voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
16 november:
22 en 24 november:
2 december:

Koffie drinken met dominee Otto
voortgangsgesprekken
kleuter vrije vrijdag

Klassenbezoeken door de vertrouwenspersonen: Grenzen aangeven
In november zullen de twee vertrouwenspersonen van onze school weer langs alle klassen gaan.
Sandra Gaakeer zal in de onderbouw het boek ‘Mannetje Nee’ laten zien en erover vertellen. Zoals
de kinderen al gewend zijn, zal ze samen met Bob de pop de groep van uw kind bezoeken. Bob zal
op een laagdrempelige manier de kinderen kunnen vertellen wat ongewenste situaties zijn en wat
de kinderen dan kunnen doen als zij zich niet prettig voelen. Wat is wel en niet acceptabel?
Wanneer is het belangrijk om ‘nee’ te kunnen zeggen?
Hanneke Mosterd zal de bovenbouwgroepen bezoeken. Zij zal het thema: Grenzen aangeven
koppelen aan de digitale wereld. Door middel van filmpjes en interactieve werkvormen komen
deze thema’s aan bod: do’s en don’ts online, grens bewaken op social media en privacy op
internet. In de groepen 7 en 8 wordt ook over sexting en grooming gesproken. Sexting is het
verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via de telefoon. Grooming is digitaal
kinderlokken; een volwassene legt online contact, met de intentie om een kind te ontmoeten met
het doel om seksueel misbruik te plegen of kinderpornografische afbeeldingen te produceren.

Koffie drinken met dominee Otto op woensdag 16 november
Een tijdje geleden zijn een aantal ouders ingegaan op de uitnodiging om onder het genot van een
kopje koffie of thee met dominee Otto in gesprek te gaan. Geen vaste agenda maar gewoon een
moment om er achter te komen wat de ouders vinden van de manier waarop er op school
aandacht is voor de christelijke identiteit.
Wat wordt door de ouders als prettig ervaren? Wat missen ze? Waar ligt een behoefte?
We willen dit inloopmoment herhalen.
U bent welkom om meer te weten te komen over wat we al doen.
U bent welkom om uw ideeën met ons te delen.
U bent welkom om gewoon te luisteren.
U bent welkom als u zelf een christelijke achtergrond hebt of juist niet.

U bent welkom omdat de koffie gewoon lekker is.
En wij…… wij zijn blij als u aansluit.
We willen vertellen maar vooral luisteren.
We willen ontmoeten.
We willen nadenken wat we voor kinderen en ouders kunnen
betekenen.
U bent van harte welkom op woensdag 16 november om 11.15 uur.
Werkgroep vieren & geloven en dominee Otto.

Voortgangsgesprekken
Op 22 en 24 november zijn de voortgangsgesprekken. Het moment dat de leerkrachten van uw
kind met u in gesprek gaan over uw kind. We gaan met u in gesprek over het sociale welbevinden
en de cognitieve ontwikkeling. Hoe zit uw kind in zijn vel, wat geeft hij daarover aan op school en
wat vertelt hij hier thuis over. Hoe staat het met de lesstof van de verschillende vakken? Zijn er
speciale aandachtspunten die we met u willen bespreken? Of heeft u opmerkingen aan ons
hierover? Voor elk gesprek is tien minuten tijd uitgetrokken. Binnenkort ontvangt u een mail met
uitleg over het inplannen van de voortgangsgesprekken.
Ook voor de kleuters zijn deze gesprekken. Een uitzondering hierop zijn de kinderen van groep 1E.
Ouders van deze kinderen krijgen na 5 of 6 weken op school een startgesprek.

Kinderpleinwacht
Vorig jaar is binnen de werkgroep Sociale Veiligheid het plan ontstaan om met kinderpleinwacht te
gaan werken.
Tijdens de pauzes buiten komen er wel eens situaties voor waarin kinderen even hulp nodig
hebben om weer op een goede manier samen verder te kunnen spelen. Uit verschillende
onderzoeken is gebleken dat de inmenging van, en het oplossen door volwassenen vaak niet nodig
is. We vinden het bovendien belangrijk dat de spelende kinderen zich veilig voelen bij
medeleerlingen. Wanneer (oudere) kinderen naar het probleem luisteren en de kinderen even op
weg helpen levert dit voor alle kinderen voordelen op.
De kinderen leren dat ze onderling heel veel dingen met elkáár kunnen oplossen zonder dat hier
altijd een volwassene bij nodig is. Er blijven overigens te allen tijde leerkrachten aanwezig in de
verschillende pauzes. Deze zijn het aanspreekpunt voor de kinderpleinwacht als er dingen
voorvallen. De kinderpleinwacht bestaat altijd uit een tweetal.
Binnenkort starten we met een “wervingsronde” onder leerlingen van de groepen 7 en 8. Hen
wordt gevraagd of ze interesse hebben en of zij willen investeren in hoe om te gaan met de dingen
die in een pauze tussen kinderen gebeuren.
We kiezen uiteindelijk 4 leerlingen per groep die van eind november tot aan de kerstvakantie een
training krijgen van juf Inge en juf Marije. Ze leren hier om via een stappenplan en uitgespeelde
cases om te gaan met de voorvallen die tijdens het spelen op het plein kunnen plaatsvinden.

Even wat dingen op een rijtje:
 Deze week wordt het principe van de kinderpleinwacht aan de leerlingen uitgelegd en
kunnen ze “solliciteren” via een format dat ze van ons krijgen.
 De week daarna worden de pleinwachters gekozen door de werkgroep in overleg met de
leerkrachten.
 Daarna volgen er 3 trainingen op maandagmiddag van 15.30 tot 16.15uur.
 In de laatste week voor de kerstvakantie mag elk tweetal een keer pleinwacht lopen om
hun kinderpleinwacht uit te proberen.
 Na de vakantie is er nog 1 bijeenkomst en daarna kunnen we met een rooster starten.
 We komen vanaf januari elke 4 tot 6 weken opnieuw bij elkaar om de voortgang te
bespreken.
We kijken uit naar de samenwerking met de kinderpleinwacht en de bijzondere betekenis die dit
voor de kinderen op het plein zal gaan krijgen! Mochten er nog vragen zijn, kunt u na schooltijd
altijd even bij één van ons, Inge Kitslaar en Marije ’t Hart, binnenlopen.

Sinterklaas in het land
Komend weekend is het zo ver. De aankomst van Sinterklaas in Nederland. De onderbouwgroepen
volgen zo veel als mogelijk het Sinterklaasverhaal. We volgen de lijn van dit verhaal voor de
activiteiten op school. Naar alle verwachting zal de Sint op 5 december ook een bezoek aan onze
school brengen. De groepen 5
t/m 8 geven elkaar op deze dag
surprises. De lootjes hiervoor
worden op vrijdag 18 november
getrokken. Op 6 december is er
gewoon school (start 8.30 uur).

Nieuws van de TSO (overblijven)
Beste ouders,
De meeste kennen mij wel, mijn naam is Marion Hurkmans (coördinator vanuit Mikz
kinderopvang).Samen met een enthousiast TSO team verzorgen wij de tussen schoolse opvang.
Het zijn heel veel kinderen die hiervan gebruik maken en, om in schoolse termen te blijven, leren
wij nog steeds! In oktober hebben alles TSO krachten een scholing gehad om ons aanbod up to
date te houden. Ed van Veen heeft deze scholing verzorgd en hij was zeer tevreden over hoe de
TSO verloopt. Het is zelfs zo dat wij bezig zijn om een keurmerk te krijgen en, met een aantal te
nemen maatregelen, gaat dit zeker lukken!
Er zijn slechtweerkisten gemaakt zodat het aanbod ook met slecht weer goed is.
Binnenkort houden we tijdens de TSO een ontruimingsoefening zodat ook de TSO medewerkers
bij een calamiteit goed weten te handelen. Kortom er wordt hard gewerkt om de TSO goed te
laten lopen maar mocht u vragen / opmerkingen hebben dan kunt u mij mailen met uw gegevens
en dan neem ik contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Marion Hurkmans
Coördinator TSO
mhurkmans@mikz.nl

Vooraankondiging Kerst
Op dinsdag 20 december tussen 19uur en 20uur vieren we Kerst in de Antoniuskerk met de
leerlingen van groep 5 t/m 8. Omdat we dit jaar werken met een combinatiegroep 4/5, werken de
kinderen van deze groep 4 ook mee aan de viering. U bent als ouders van harte welkom.
Een uitnodiging volgt nog.

Week van de mediawijsheid
In de week van 21-25 november is er landelijk aandacht voor media wijsheid. Als school doen we
hieraan mee en er zullen in de bovenbouwgroepen speciale activiteiten zijn. Ook de bibliotheek
besteedt hier aandacht aan. Uit hun nieuwsbrief haalde we onderstaande tip.

Gratis online cursus Mediawijsheid voor ouders/opvoeders
Welke sites zijn populair bij kinderen? Welke sociale media en apps gebruiken ze? Welke online
tools zijn handig als ze bezig zijn met een spreekbeurt of werkstuk? Doe in de Week van de
Mediawijsheid mee aan de gratis online cursus Stap in de online wereld van je kind voor
ouders/opvoeders met kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Zie www.bibliotheekmb.nl

