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Algemeen
Vanuit de directie
Wat een bijzonder jaar hebben we allemaal achter de rug! We zitten nu voor de tweede keer in een lockdown
en dat betekent dat we het kalenderjaar op school afsluiten zonder kinderen in de klassen.
Eén van de mooie aspecten van werken in het onderwijs is dat je alle feesten en bijzondere dagen zo duidelijk
beleeft, omdat we hieraan voor de kinderen steeds extra aandacht besteden. We staan natuurlijk altijd stil bij
Carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerstmis en andere bijzondere dagen en organiseren – samen met ouders –
daaromheen ook leuke activiteiten. Dit jaar is dat vanzelfsprekend allemaal anders verlopen.
Persoonlijk kijk ik altijd vooral uit naar de Kersttijd op school. De school is altijd mooi versierd (dankjewel
ouders!!!) en dat maakt, samen met de duisternis buiten, het op school zijn erg sfeervol. Er klinkt muziek, er
branden lichtjes en er vinden allerlei leuke knutselactiviteiten plaats. En elk jaar wordt er ook op school samen
gegeten in een prachtige Kerstsfeer.
De afgelopen drie dagen is die Kerstsfeer ruw verstoord. De school is dicht, de Kerstversiering is opgeruimd en
de klaslokalen zijn leeg. Daar hebben alle teamleden last van. Iedereen had ook dit jaar - of misschien wel juist
dit jaar – graag met de kinderen sfeervol af willen sluiten. Iedereen snapt dat dat nu niet kon, maar vindt het
ook erg jammer.
In de afgelopen drie dagen zijn de leerkrachten wel op school geweest. Zij hebben keihard gewerkt aan de
voorbereidingen van het thuisonderwijs en zijn er nu klaar voor om de kinderen vanaf 4 januari online te
ontvangen. Vandaag hebben de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 even met de kinderen gesproken via
Teams om toch dit jaar nog even samen af te sluiten. Ze hebben er allemaal zin in om na de vakantie via Teams
aan de slag te gaan. Alle leerkrachten hebben ook een schema doorgemaild, waarin ouders kunnen zien
wanneer hun kind(eren) online moeten komen en welke activiteiten er dan uitgevoerd worden. Ik ben er trots
op dat we met elkaar zo’n mooi programma in elkaar gezet hebben!
Maar eerst vakantie!
Na dit jaar zijn de leerkrachten nog meer dan anders toe aan deze vakantie. We kunnen ons voorstellen dat dat
ook voor ouders geldt. We willen iedereen dan ook een fijne vakantie wensen, maar realiseren ons ook dat er
mensen zijn die deze dagen gewoon moeten werken. Hen wensen we veel succes met alle werkzaamheden!
Hoe dan ook willen we iedereen heel fijne feestdagen wensen, maar bovenal willen we iedereen gezondheid
wensen, zodat we elkaar in het nieuwe jaar weer kunnen ontmoeten.
Blijf gezond!
Harold Jacobs

KIJK! Groep 1-2
In de kleutergroep volgen we dagelijks de ontwikkeling van iedere leerling. Een kleuter groeit en ontwikkelt zich
heel divers. We creëren betekenisvolle speel- en werkmomenten in de groep. Hierbij maken de leerkrachten
dagelijks bewuste keuzes voor het aanbod. Wat kan een kind op welke leeftijd en is dit passend bij zijn of haar
leeftijd? Wat heeft een kind nodig in zijn ontwikkeling? We volgen deze ontwikkeling door het maken van
aantekeningen, het uitvoeren van observaties in de groep en door gesprekken met collega’s en ouders.
Onlangs zijn we gestart met het observatie- en registratie instrument KIJK!
KIJK! is een werkwijze die leerkrachten nog gerichter ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren
van de ontwikkeling van jonge kinderen. We kijken naar basiskenmerken, betrokkenheid en naar de
aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling.
Daarnaast kijken we naar de volgende ontwikkelingslijnen:
Sociaal emotionele ontwikkeling
> Zelfbeeld
> Taakgerichtheid en zelfstandigheid
Reken- en taalontwikkeling
> Beginnende gecijferdheid
> Auditieve waarneming
> Beginnende geletterdheid
Motorische ontwikkeling
> Grote motoriek
> Kleine motoriek
Door middel van deze registraties kunnen we kinderen een passend activiteitenaanbod geven. We maken dit
zoveel als mogelijk passend bij de ontwikkelbehoeften van het kind.
De invoer van KIJK! als observatie- en registratie instrument zal tot gevolg hebben dat de inhoud van onze
rapportages voor kleuters gaat wijzigen. De rapportage zal bestaan uit het invullen van de KIJK! ontwikkellijnen.
In een individueel rapport krijgt een kind wanneer het minimaal 6 maanden onderwijs heeft genoten. Je kunt de
vooruitgang zien door het kind te vergelijken met zichzelf (vanaf het moment dat er meerdere registraties zijn)
en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden.
De individuele rapportages ontvangt u twee keer per schooljaar, in februari en in juli. Hierbij zullen we een
toelichting geven over de manier waarop u het rapport kunt lezen. Deze rapportage vormt de leidraad voor het
rapportgesprek.
Hopende u voor dit moment voldoende informatie te hebben gegeven.
Met vriendelijke groet,
Carmen Latour, intern begeleider

Vanuit de ouderraad

Sint op school, wat een feest!

Fijne dagen allemaal!
Deze laatste schooldagen voor kerst lopen iets anders
dan we met zijn allen gewend zijn. Samen proberen we
er het beste van te maken maar we missen de kinderen
op school nu al!
Natuurlijk staan de feestdagen weer voor de deur.
Waarschijnlijk zullen deze dagen ook door iedereen op
een andere manier, en op aangepaste wijze gevierd gaan
worden. We wensen iedereen een goede vakantie en
hele fijne dagen, maak er wat moois van en natuurlijk
hopen we op een gezond 2021!

Peuterwerk
Wij zijn gestart met het Thema “feest”. We benoemen welke feest soorten er allemaal zijn en
wat hier allemaal bij hoort.
Woorden die voorbij komen: Slingers, vlaggetjes, feest, ballonnen, sint en piet, kerst, Pasen, carnaval
Afgelopen 3 weken zijn we druk bezig geweest met sinterklaasfeest. We hebben een eigen schoorsteen gemaakt
en een gluurpietje. Ook zijn wij flink verwend door sint en piet

Nu zijn we druk bezig met het kerstfeest. We maken onze eigen placemat en we sluiten af met een kerstontbijt
op de groep. Dit doen we op donderdag en vrijdag morgen.
Woorden die hierbij voorbij komen zijn:
Kerstbal, kerstboom, kerstman, slingers, ster, lampjes
Ook zingen we liedjes.
Kling klokje klingelingeling, Klink klokje kling
Kerstmis is gekomen, Lichtjes in de bomen.
En in alle landen, Gedaan wij kaarsjes branden
Kling klokje klingelingeling, Kling klokje kling
Jingle bells jingle bells, zing maar met ons mee.
Kijk daar komt de kerstman aan, met zijn arrenslee
Jingle bells jingle bells, zing maar met ons mee.
Kijk daar komt de kerstman aan, met zijn arrenslee

We nemen afscheid van Roan. Roan, we wensen je veel plezier op de
basisschool!
Ook zijn er weer nieuwe kindjes gestart. We heten Sarah, Arya, Luus allemaal welkom
Per 4 januari 2021 start Sam. Welkom Sam.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen En een goed 2021.
Fijne vakantie
Marjan, Jeannette en Kim

Kids Society Erica
Wat is het toch een gezellige tijd!
De weken voor Sinterklaas hebben we veel leuke dingen gedaan. Zoals geknutseld met het
sinterklaas thema, veel gedanst op de Sinterklaas liedjes in de groep en in de gymzaal! En
natuurlijk ook lekkere pepernoten gebakken... mmmm dat was smullen!
Nu staat Kerst voor de deur. Ietsjes anders dan andere jaren, maar zeker niet minder gezellig bij
de bijen!
Met zijn allen versieren we de kerstboom. Ook maken we eigen kerstbomen van dennenappels
met verf, glitters en ballen!
It's beginning to look a lot like Christmas!
Zelfs in de hal is het helemaal aangekleed en krijg je er helemaal een kerstgevoel van!

We willen iedereen graag fijne kerstdagen wensen
en een goed, gezond en vooral een gelukkig nieuwjaar!!

Op naar 2021!! Veel liefs van de bijtjes!

Hallo,
We gaan richting einde van het jaar, wat aan veel dingen te merken is bij de BSO. Kinderen worden weer in het
donker opgehaald, het eerste feest van december is geweest. Sinterklaas had leuke kado's gebracht bij de
slingerapen en de andere groepen. Heel de week voorafgaand aan 5 december hing er een lekkere
pepernotenlucht bij ons. De kinderen vonden het leuk om zelf pepernoten te maken.
Nu staat kerst centraal. De groepen zijn mooi versierd en de kinderen hebben al een mooi kerst/kaarsenwerkje
gemaakt. Leuk om te zien hoe enthousiast ze zijn voor de knutsel- en andere activiteiten die we wekelijks
organiseren!
Buiten spelen wordt echter niet vergeten. De kinderen vermaken zich buiten prima en kunnen dan meteen wat
energie kwijt. Van de kou merken ze weinig, in tegenstelling tot de pedagogisch medewerkers:-)
Iedereen hele fijne feestdagen gewenst namens ons allemaal.

Nieuwsbrief 5 verschijnt op 29 januari.

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Betreft: Typecursus de Typetuin gaat weer van start!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2021 op
Brede School Heuvelrijk de groepstypecursus van de Typetuin.
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8.
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken
sneller
en
maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd)
leren
typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd
een
goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat
kinderen
met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een
mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach
boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de
cursus wordt doorlopen ook
voor ieder kind anders.
Startdatum: donderdag 11 maart 2021
Lestijd: 16:30 tot 17:30 uur
Leslocatie: Brede School Heuvelrijk, Heuvel 5 5674 RR NUENEN








Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van het jaar je
typevaardigheid blijven onderhouden.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Schrijf in voor 1 januari en ontvang €25,- korting.
Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,-.
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

