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Kinderen halen en brengen van en naar school
Binnen het schoolteam en de medezeggenschapsraad van de school is gesproken over het brengen en halen van
kinderen naar en van school. Daarin komt na de herfstvakantie een kleine verandering. Vanaf dat moment
zullen de kleuters namelijk niet meer door de voordeur, maar via de speelplaats naar binnen komen. De
leerkrachten zullen de kinderen dan bij de deur aan de kant van de speelplaats naar binnen halen.
Dat betekent dat de kinderen niet meer door ouders binnengebracht zullen worden. Voor de Covid-periode was
dit wel het geval, maar vanuit erg veel kanten bereiken ons geluiden dat de start van de schooldag voor
kinderen (en ouders) op deze wijze veel rustiger verloopt. De kinderen nemen buiten afscheid van hun ouders
(en andersom) en de leerkracht kan in de klas direct beginnen met de eerste activiteit. Bovendien voorkomt het
grote opstoppingen in de gangen van de scholen en het daarbij horende gebrek aan overzicht.
Natuurlijk kan het in een incidenteel geval nodig zijn dat u als ouder even mee naar binnen moet. Dat is dan
natuurlijk geen probleem als het even afgestemd is met de leerkracht van uw kind. Ook de eerste schooldag(en)
van een nieuwe kleuter kunnen zo spannend zijn dat er een ouder even mee moet. Dit gaat dan altijd in overleg
met de leerkracht en zal geen probleem zijn. De standaard wordt echter dat ouders en kinderen buiten afscheid
nemen van elkaar.
Wellicht ten overvloede: Mocht het weer erg slecht zijn, dan gaan de deuren van de school eerder open en
kunnen de kinderen al naar binnen. We willen niet dat u dan buiten moet wachten tot de deuren opengaan.

Ouderavond executieve functies (Breinhelden)
Deze week hebt u een uitnodiging gekregen voor een ouderavond
m.b.t. executieve functies (Breinhelden). We hopen dat veel ouders
van de gelegenheid gebruik maken om hierbij aanwezig te zijn. Het
onderwerp betreft immers alle kinderen en speelt zowel thuis als
op school. Een mooie gelegenheid om elkaar te versterken in het
begeleiden van onze kinderen. Mocht u zich nog niet opgegeven
hebben bij de leerkracht van uw kind, doe dit dan alsnog! Wij zijn blij
met uw komst!

Nationaal programma Onderwijs (NPO)
U hebt vast via de media gehoord dat scholen extra geld krijgen om eventuele “achterstanden”, ontstaan door
de schoolsluitingen, weg te werken. Het lijkt ons goed om eens uit te leggen welke “achterstanden” wij hebben
geconstateerd en wat onze school met dit geld doet.
Al voor de zomervakantie hebben we een schoolanalyse gemaakt van de periode maart 2020-juni 2021, de
corona-periode. We hebben daarvoor onderzoek gedaan op drie fronten, namelijk de cognitieve ontwikkelingen
(onderwijsresultaten) van de kinderen, de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en de behoeften op
het gebied van de executieve functies. Het voert te ver om alle bevindingen tot in detail hier te beschrijven,
maar in algemene zin kwamen uit dit onderzoek de volgende bevindingen naar voren:




De onderwijsresultaten liggen op vergelijkbaar niveau als andere jaren; er is gemiddeld een normale
groei te zien ten opzichte van voorgaand jaar en er is dus geen sprake van een achterstand;
Binnen de groepen zien we veelal dat sterke kinderen zich sneller ontwikkelt hebben en wat zwakkere
kinderen een minder grote ontwikkeling hebben doorgemaakt. De spreiding binnen een groep is dus
groter geworden.
Het niveau van begrijpend lezen is wat achtergebleven in vergelijking tot de overige vakgebieden.





Kinderen schatten hun eigen sociaalemotionele ontwikkeling lager in dan
leerkrachten. Dit blijkt uit leerkracht- en
leerlingvragenlijsten (bovenbouw).
Op schoolniveau worden 7 van de 10
executieve functies voldoende tot goed
beoordeeld. M.n. buigkracht, plan- en
regelkracht en aandachtkracht vragen in de
verschillende groepen extra aandacht.

Bovenstaande zaken zijn door ons vertaald in
actiepunten, verpakt in een NPO-plan. De
belangrijkste actiepunten zijn het verzorgen van een nog verdergaande differentiatie van ons onderwijs (wij
noemen dit ons beredeneerde aanbod), meer aandacht en tijd voor begrijpend lezen, een diepere analyse voor
de verschillen tussen leerkracht- en leerlingvragenlijsten m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling en het
expliciet aandacht besteden aan de executieve functies.
Vanuit het ministerie is een soort keuzemenu gepresenteerd met effectieve interventies. Hieruit hebben wij de
volgende zaken gekozen:
 Extra mogelijkheden creëren voor leerkrachten om met elkaar lessen/activiteiten voor te bereiden,
te sparren en elkaars lesactiviteiten te bezoeken;
 Extra mogelijkheden creëren voor leerkrachten om met individuele kinderen in gesprek te gaan;
 Meer gericht bewegingsonderwijs;
 Extra aandacht voor (begrijpend) leesonderwijs;
 Expliciet aandacht voor executieve functies, zowel in de groep als daarbuiten;
 (Nog) meer aandacht voor gerichte activiteiten in de kleutergroep.
Om e.e.a. te kunnen realiseren heeft elke school geld gekregen voor een periode van 2 schooljaren. Wij hebben
ervoor gekozen om dit geld nu te besteden aan de aanstelling van een vakleerkracht gymnastiek (daarmee slaan
we 3 vliegen in één klap: beter gymonderwijs, leerkrachten kunnen bij elkaar gaan kijken in die tijd en hebben
tijd voor een gesprekje met individuele kinderen), uitbreiding van de ondersteuning in de kleutergroep, de
aanschaf en invoering van de methodiek Breinhelden voor executieve functies. Om deze zaken te realiseren
moeten leerkrachten zich verder bekwamen in zaken en dat betekent dat daarvoor soms scholing noodzakelijk
is. Ook daar gaat uiteraard geld naartoe. Het verder verfijnen van ons beredeneerd aanbod liep al en loopt nu
gewoon door. Daar zit ook het aanbod voor leesonderwijs in en het is mogelijk dat ook daarvoor nieuwe
materialen moeten worden aangeschaft.
Door het geld aan bovenstaande zaken te besteden, menen we gekozen te hebben voor duurzame en effectieve
interventies. Uiteraard blijven we kijken of de interventies ook het effect hebben dat we voor ogen hebben.
Mocht dat niet het geval zijn, passen we onze keuzes aan, voor zover het budget dat toelaat….

Kinderboekenweek
Opening kinderboekenweek
Vrijdag 8 oktober was de opening van de kinderboekenweek. Wat een feestje! Alle kinderen mochten verkleed
op school komen, wat zagen ze er allemaal leuk uit.... Op het podium was een modeshow van allerlei beroepen
met behulp van het nieuwe boek "wat je worden wil ". Politie, brandweer, kok, kapper, fotograaf, prinses,
uitvinder en minister president. Er kwam van alles voorbij. Daarna ging iedereen in de klas aan de slag met de
nieuwe boeken.

Donderdag heeft Theo van den Broek van bibliotheek Dommeldal een rondje kinderjury gedaan.
Iedere groep kreeg een presentatie van een aantal boeken. De kinderen mochten per groep 2 boeken uitkiezen,
die aangeschaft worden voor onze schoolbieb. Natuurlijk fijn om zelf mee te mogen kiezen!
Werkgroep bibliotheek.

Politie in de klas in groep 6, 7, 8
Omdat we werken over beroepen kregen we bezoek in de klas van de politie.
De vader van Lex en Quin kwam met een collega vertellen over dit beroep.
Dat was heel interessant en er waren dan ook heel veel vragen.
Na afloop allemaal om de beurt in de politiewagen...
Toen de sirene aanging stonden alle kinderen binnen met hun neusje tegen het raam....
Het was superleuk !

Ouderraad iets voor u?
De ouderraad (OR) van onze school is op zoek naar nieuwe actieve ouders die onze ouderraad willen versterken.
De ouderraad zorgt samen met de leerkrachten voor de activiteiten welke op onze school voor de kinderen
georganiseerd worden zoals Sinterklaas, kerst, Pasen, sportdag, schoolreis etc. We vergaderen 4/5 x per jaar op
school.
Dus zit jouw kind in de onderbouw en wil je bij de ouderraad? Of wil je meer weten over de ouderraad? Neem
dan contact met ons op via orbredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl
Namens de ouderraad, Marianne

De peuterspeelzaal
Wat fijn dat wij de ouders weer mogen ontmoeten op
de peuterspeelzaal. Zo kunnen jullie zien met welk
thema wij aan het werk zijn. Thema “Brandweer” leeft
enorm Bij
de peuters.
Wij blussen
branden,
redden
poezen uit
de boom,
knippen , plakken en beklimmen ladders, voelen aan schuim en lezen
voor uit het boek “De Brandweerman”.
In de speelzaal is een heuse brandweerwagen gemaakt en ligt
verkleed kleding zodat ze een mooi fantasie spel kunnen spelen. De
volgende woorden komen aanbod: De ladder, de sirene, de
brandweerman, de brand, de brandblusser, het blussen, de slang, de
brandweerauto.
We hebben afscheid genomen van Tolino en Merel en wensen hen veel plezier en succes op de basisschool.
Faas en Nolan welkom op de peuterspeelzaal en wij wensen jullie en de ouders een fijne tijd.
Groeten,
Juffen Peuterwerk

Kids Society Erica
De peuters van de bijtjes mochten op maandag mee naar de kinderboerderij. We bekeken en aaide de dieren,
speelde in de speeltuin en raapte appels die uit de appelboom waren gevallen van de grond. Wat een heerlijke
ochtend was dit, de kinderen hebben zichtbaar genoten!

Hallo allemaal, De school is weer begonnen, de regels rondom brengen en halen van de kinderen zijn weer
versoepeld....Na een aantal weken lijkt iedereen hier weer aan gewend te zijn. Wij ook.
Er Zijn verschillende nieuwe kinderen begonnen bij de BSO. Leuk om te zien dat de meeste kids al helemaal hun
plekje hebben gevonden op de groep. In de vakantie is er veel leuks gedaan, maar ook nu school is begonnen
gaan we natuurlijk gewoon door met leuke dingen doen.
Hieronder Een compilatie van foto’s van de vakantie en afgelopen weken!
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