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Algemeen
Corona-update
Terwijl het virus om ons heen woekert, blijft de situatie op school vooralsnog rustig. Er zijn weinig kinderen thuis
i.v.m. besmetting van een gezinslid en dat geldt ook voor de teamleden. In de afgelopen weken zijn twee
teamleden getest op corona, maar zij bleken beiden het virus niet mee te dragen.
We zijn op school weer uiterst alert op het handen wassen en ontsmetten en de ramen staan vrijwel
voortdurend open in de klaslokalen. Het is er dan ook lekker fris! We realiseren ons echter dat het alleen maar
kouder zal worden en willen dan ook vragen of u uw kind(eren) echt warm wilt aankleden. Hoewel ons
ventilatiesysteem is nagekeken en goedgekeurd, moeten we wel continu blijven ventileren.
Het aantal mensen dat de school bezoekt is zeer beperkt. Oudergesprekken vinden plaats via Teams en alle
externen, die in de school moeten zijn, dragen mondkapjes. De teamkamer is gesloten voor bijeenkomsten en
tijdens de studiedag van afgelopen maandag is het team in twee groepen gesplitst.
Zo hopen we met elkaar corona zoveel mogelijk buiten de school te houden.
Blijf gezond!

Groepsverdeling in de groepen 1, 2 en 3
Bij de start van het schooljaar is gecommuniceerd dat er gedurende het schooljaar een verandering van de
verdeling van kinderen over de onderbouwgroepen (meer specifiek de groepen 1, 2 en 3) zou plaatsvinden; er
zou in de tweede helft van het schooljaar een groep 2/3 worden gevormd.
In de afgelopen maanden hebben we in- en externe advisering geraadpleegd en de voor- en de nadelen van het
vormen van een andere verdeling gedurende het schooljaar nog eens op een rijtje gezet. Naar aanleiding
hiervan hebben we besloten af te zien van een verandering en de huidige groep 1/2 en 3 intact te laten voor dit
hele schooljaar.
We zijn ons ervan bewust dat er gedurende dit schooljaar nog kinderen instromen in onze kleutergroep en dat
daarmee het leerlingaantal zal groeien. Daar staat tegenover dat er steeds twee teamleden in de kleutergroep
aanwezig zijn en de kleuters in een dubbel lokaal met een overvloed aan materialen gehuisvest zijn.
Wij denken dat door deze keuze de kwaliteit van het onderwijs en de rust in beide groepen gewaarborgd blijft.

Schoolontwikkeling
In de eerste maanden van het schooljaar hebben de ontwikkelingen op school niet stilgestaan. We gunnen u
graag een inkijkje.
Het team is in de laatste week twee dagen bij elkaar geweest om -na een bewogen schooljaar- weer fris te
starten. Tijdens deze twee dagen zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop we onze lessen willen
vormgeven en wat dat in de praktijk betekent. Dat klinkt wellicht wat vaag, maar het ging hierbij juist om de
praktische invulling, zodat de afspraken juist concreet waren en er een duidelijke lijn door de school bleef. Als
team moeten we hier overigens voortdurend mee bezig zijn.
Zo zijn er vanaf dat moment tot de studiedag van afgelopen maandag nieuwe schema’s ontstaan, waarin we ons
beredeneerd aanbod aan lessen duidelijker kunnen plannen. Bovendien wordt er -in het kader van passend
onderwijs- steeds meer en verder gedifferentieerd in aanbod en verwerking van lesstof. Dit blijft altijd een
uitdaging.
Bovendien hebben we de afgelopen studiedag heel nadrukkelijk stilgestaan bij het versterken van de basis van
het onderwijs. Na een inventarisatie van de verschillende onderdelen van het onderwijs hebben we bepaald
welke daarvan tot de basis behoren en hoe we die kunnen versterken. Dit hebben we voor onszelf
gevisualiseerd in onze teamkamer. We vinden dat we juist in deze tijd ervoor moeten zorgen dat we onze basis
op orde houden en deze eventueel nog versterken, omdat dat in deze coronatijd al een uitdaging op zich is.

Audit
Op 28 september hebben we de auditcommissie van de Eenbes op bezoek gehad. Deze commissie kijkt in de
breedte naar het onderwijs op school. Zij spreken met leerkrachten, leerlingen, ouders, intern begeleider en
directeur, ze bezoeken lessen in alle groepen en bestuderen een groot aantal schooldocumenten.
Op dit mment is het rapport van de commissie nog niet binnen, maar in grote lijnen kan gezegd worden dat ze
positief waren over hun bevindingen. Ze spraken ver een fijn en positief klimaat waarin leerlingen goed tot leren
kunnen komen. In een volgende nieuwsbrief zullen wat stukken uit het verslag worden opgenomen.
Dank voor de bijdrage van de ouders en kinderen die aan deze audit hebben meegewerkt.

Inspectiebezoek
Op donderdag 5 november komt de onderwijsinspectie op bezoek. Twee inspecteurs zullen die dag komen
kijken naar de volgende onderzoekskaders:
• OP1 Aanbod
• OP2 Zicht op ontwikkeling
• OP3 Didactisch handelen
• OP4 (Extra) ondersteuning
• SK1 Veiligheid
• KA1 Kwaliteitszorg
Tijdens het bezoek zal één van de inspecteurs groepsbezoeken afleggen en de ander bezig zijn met het
bestuderen van documenten. Er zullen dit keer geen gesprekken met ouders en kinderen plaatsvinden, maar
wel met het team en de intern begeleider en directeur. Hoewel er 6 kwaliteitskaders zullen worden onderzocht,
ligt de focus op OP1 Aanbod en OP4 (Extra) ondersteuning.

Afname CITO-toetsen
In de afgelopen twee maanden hebben we op school diverse niet-methodegebonden (CITO)toetsen afgenomen
bij de kinderen. Het gaat hierbij om technisch lezen, spelling en rekenen. In de komende maand komt daar
begrijpend lezen nog bij. Normaliter worden deze toetsen aan het einde van een schooljaar afgenomen, maar
door de bijzondere omstandigheden voor de zomervakantie is dat toen niet gebeurd.
Nu zijn de normen van de afgenomen toetsen erop gericht dat ze juist op dat moment worden afgenomen en
dat in de voorafgaande maanden uiteraard normaal onderwijs is genoten door de kinderen. Door het sluiten van
de scholen is dit natuurlijk niet het geval. Er zijn wel aangepaste normeringen opgesteld, maar de combinatie
van een bijzonder schooljaar en een bijzonder afnamemoment kan leiden tot bijzondere uitslagen.
Vandaar dat voor ons de uitslag qua niveau op dit moment niet zo belangrijk is. We hebben de toetsen
afgenomen om te kijken welk aanbod onze kinderen nu nodig hebben; zijn er ergens hiaten ontstaan, moeten
we ergens nog extra aandacht aan besteden, waar staan de kinderen precies? Dat zijn voor ons de redenen
geweest om de toetsen toch af te nemen.
Natuurlijk komt er uit elke toets wel een uitslag. Als deze tegenvalt, dan kan het zijn dat een kind (of ouder)
teleurgesteld is. Probeert u dat dan voor uw kind (of uzelf) enigszins te relativeren. Mochten er echter vragen
zijn over de uitslag of andere zaken m.b.t. de toetsen, dan kunt u hiervoor natuurlijk terecht bij de
groepsleerkracht(en) van uw kind.

Themaweek Rollen in de Groep
Na de herfstvakantie zijn we gestart met de themaweek ‘Rollen in de groep’. Het doel van deze themaweek is
het bewust worden van de eigen rol in de groep (en de rol van andere kinderen), waardoor de kinderen werken
aan de eigen samenwerkingsvaardigheden.
Na de eerste schoolweken (Forming en Norming), waarin we samen de positieve groepsdoelen en groepsregels
hebben opgesteld, komen we in een volgende fase: de Storming.
Om een positieve groep te vormen en te houden is het belangrijk om samen te kijken naar de verschillende
rollen in de groep.
Door middel van diverse activiteiten zoals; kringgesprekken, samenwerkingsopdrachten en spellen stellen we dit
thema centraal.

ADIT
Ook dit jaar zal de ADIT worden afgenomen in groep 7. De ADIT is een Adaptieve Digitale Intelligentietest. De
cognitieve capaciteiten van uw kind worden hiermee in beeld gebracht waardoor wij een passend advies voor
het voortgezet onderwijs kunnen geven. Voor dit onderzoek zijn toestemmingsformulier aan de betreffende
leerlingen meegegeven. We willen de ouders vragen deze volgende week ondertekend aan de kinderen mee te
geven. Alvast bedankt voor de moeite.

Even voorstellen, Anne
Hoi allemaal,
Mijn naam is Anne van Doorn. Ik ben 17 jaar en een tweedejaars studente op Hogeschool de Kempel. Het
afgelopen jaar heb ik stage gelopen op basisschool Sint Jozef in Nederwetten en het komende halve jaar loop ik
stage in groep 5/6 bij juf Charlotte. Dit eerste blok ben ik er op de dinsdagen en donderdagen. Ik hoop hier veel
te leren en vooral een heel gezellig jaar te hebben.
Groetjes Anne

Vanuit de ouderraad
Beste ouders,
Zoals elk jaar vragen wij ook nu weer uw jaarlijkse ouderbijdrage voor het huidige schooljaar. Zonder
deze bijdrage is het onmogelijk activiteiten als bijvoorbeeld de schoolreis, kerst, sinterklaas, excursies
en carnaval te organiseren.
Vorig jaar zijn er een aantal activiteiten niet doorgegaan, waaronder het schoolreisje.
Veel van jullie hebben dat schoolreisje wel betaald. De ouderraad heeft daarom besloten om het
betaalde bedrag van het schoolreis, door te schuiven naar het potje van dit schooljaar.
Dat betekent dat u dit schooljaar niet de gehele ouderbijdrage hoeft te betalen.
Alle kinderen hebben vandaag een afzonderlijke brief ontvangen, waarin wordt vertelt hoeveel de
bijdrage voor uw kind dit schooljaar is.
In de brief staat verdere info hoe u dit kunt overmaken.
Als er nog vragen zijn, dan kunt u met mij contact opnemen via gebbenlinda@gmail.com.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens de ouderraad,
Linda Gebben
Penningmeester

De peuterspeelzaal
Berichtje vanuit de peuterspeelzaal

Het thema “Dit ben ik” hebben we afgesloten met het aankleden van een eigen “ik” poppetje.
De week voor de herfstvakantie zijn we met beide groepen buiten een herfstwandeling gaan maken.
De kinderen mochten onderweg herfstschatten zoeken en deze meebrengen naar de peuterspeelzaal.
Zo hebben we onze themabak gevuld met: eikels, kastanjes, walnoten, takjes, bladeren, dennenappels,
boomschors en kunnen de kinderen alles voelen en goed bekijken.
We lezen voor uit het boek: “De spin die het te druk had” van Eric Carle.
Vraag maar eens aan uw kind waar deze spin het zo druk mee heeft?
Er zijn spinnen en egeltjes geknutseld en we hebben gezamenlijk met de kinderen in de kring een
spinnenweb gemaakt.
De liedjes die we zingen bij dit thema zijn: het regent, het zegent, op een grote paddenstoel,
eekhoorn, eekhoorn met je lange staartje en herfst, herfst wat heb je te koop?
Dit “herfst” thema loopt tot en met vrijdag 6 november.
Van maandag 9 november tot en met vrijdag 18 december gaan we werken aan het nieuwe
schoolbreed thema: “Feest”!

Nieuwe kinderen:
Welkom Tolino, James en Arya en we wensen jullie samen met jullie ouders een fijne tijd en veel speelplezier op
de peuterspeelzaal.
Uitgezwaaide kinderen:
We hebben afscheid genomen van Kris en Lenn en we wensen hen veel succes en plezier op de basisschool.
Groetjes van Marjan, Kim en Jeannette

Kids Society Erica
Herfst bij de Slingerapen, Beverbende en het Bonte
Paard

Wat kunnen we alweer terugkijken op een heerlijke herfstweek met allerlei leuke activiteiten!
Een wandeling naar het bos, trots op onze kinderen dat ze allemaal goed mee hebben gelopen, dat is best een
eind☺ om daar op zoek te gaan naar paddenstoelen en allerlei spulletjes uit de natuur.
Het was prachtig weer met een heerlijk zonnetje erbij.
Op de groep hebben
we leuke herfststukjes
gemaakt en
geknutseld.
Salurhan had een leuke
dvd van kinderen voor
kinderen meegebracht
waar we met zijn allen
op hebben gedanst.
Een heerlijke lunch gemaakt waarbij een lekker
pompoensoepje niet mag ontbreken.
Natuurlijk allemaal van de heerlijke soep geproefd.

Natuurlijk hebben we ook een uitstapje gehad en wel
naar Landgoed Eikenburg in Eindhoven waar we een
fotobingo hebben gedaan, vissen en ganzen hebben
gevoerd en snoep gezocht.
Iedereen was super enthousiast!
We hebben er weer een nieuwe slingeraap bij en dat is
Lexi de Groot, veel plezier bij de BSO.
Valentijn en Elise hebben hun verjaardag bij ons gevierd.
We hebben voor ze gezongen uit volle borst en gesmuld
van de traktatie.
Tot de volgende keer!

Nieuwsbrief 4 verschijnt op 27 november

Ingezonden activiteiten en mededelingen

