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Belangrijke data

24 december tot en met 4 januari
9 januari
9 januari
14 januari
22 januari
28 januari
29 januari
29 januari
30 januari
31 januari
31 januari

(januari)

Kerstvakantie
Inloop moment van 8.25 uur tot 8.45 uur
Luizencontrole
Week van de definitieve adviesgesprekken komt te vervallen
Schaak- damtoernooi groep 7 en 8
rapportgesprekken en definitief advies groep 8
Ouderavond Voortgezet onderwijs groep 7 19.00 uur
Ouderavond Voortgezet onderwijs groep 8 20.00 uur
MR vergadering
Dag van de directeur
Nieuwsbrief 6

Algemeen
Groep 1-2-3
Aan het einde van vorig schooljaar is bij de verdeling van de leerlingen over de verschillende groepen gekozen
voor een groep 1/2 en een aparte groep 3. De boodschap daarbij was dat we gedurende het schooljaar zouden
kijken naar een mogelijk andere verdeling op het moment dat de kleutergroep te veel zou groeien. Op dit
moment zitten in de kleutergroep 26 leerlingen vooralsnog lijkt het erop dat de groep zal groeien tot ongeveer
30 leerlingen. Een flinke groep, maar niet onoverkomelijk.
In overleg met de betreffende leerkrachten is dan ook besloten de situatie dit schooljaar niet te veranderen. Het
herverdelen van de kinderen over twee nieuw te vormen groepen zal o.i. meer onrust veroorzaken dan de
instroom van 4 á 5 nieuwe leerlingen in groep 1/2.

Veranderingen in groep 6/7
Na de vakantie zal er een verandering in de personele bezetting van groep 6/7 plaatsvinden. Lieke van Eck zal
vanaf dat moment niet meer op onze school vervangen. Voor haar zullen twee nieuwe mensen komen, namelijk
Wendy Raaijmakers en Bart Ketelaars. Zij zullen, gedurende het verdere re-integratietraject van Marie-Chantal,
naast haar in de groep werkzaam zijn.
De ouders van groep 6/7 zijn via een aparte email hierover al eerder ingelicht.

Kindermeedenkraad (KMR)
Onze school kent een kindermeedenkraad. Zes kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 denken mee over zaken de op
school spelen. Vanuit groep 6 zijn dat Isolde en Elise. Groep 7 wordt vertegenwoordigd door Kim en Teun en uit
groep 8 zitten Lukas en Iris in de KMR.
Dinsdag 11 december was de KMR voor het eerst bij elkaar om na te denken over het goede doel waar de
opbrengst van de kerstmarkt naartoe moet gaan. Na een inventarisatie van goede doelen heeft elk lid van de
KMR zijn eigen doel mogen pitchen, waarna er is gestemd. Het winnende goede doel was KWF Kankerbestrijding
met als motivatie dat iedereen wel iemand kent die kanker (gehad) heeft en er geld nodig is voor meer
onderzoek. Er is nog even gesproken over KiKa, omdat dat zich meer op kinderen richt. Besloten is dan ook om
zowel KWF als KiKa te sponsoren met onze Kerstmarkt!

Voor de ouders / verzorgers van de schoolverlaters
Het schooljaar vordert. Onze groep 8 leerlingen staan spannende maanden te wachten. Achter de schermen
werken de leerkrachten en Intern Begeleider aan het klaarmaken van het digitaal overdrachtsdossier voor het
Voortgezet Onderwijs.
Eind januari krijgt u dit dossier voor ondertekening ter inzage. In de begeleidende brief vragen we u om
aanvullingen en verbeteringen te doen, zodat we het eens zijn over de inhoud van het dossier. Zo zorgen we er
samen voor dat de informatie richting VO een duidelijk beeld van uw kind geeft.
In de week van 28 januari 2019 volgen de definitieve adviesgesprekken. Uw kind mag aansluiten bij dit gesprek.
Half januari ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Groet, Carmen Latour, Intern Begeleider

Extra oefeningen voor thuis
Extra rekenen oefenen thuis?
Extra automatiseren kan via Gynzy Kids hier hebben de kinderen met hun eigen schoolinlog toegang.
Op onderstaande websites staan ook leuke oefeningen voor de kinderen.
https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/rekenen-oefenen/automatiseren-rekenen/
http://oefensite.rendierhof.nl/index.php/digibord/rekenen/temporekenen

Blijf vooral lezen, ook in de vakantie.
Het is belangrijk dat kinderen blijven lezen in
een vakantie. Uit onderzoek is gebleken dat
kinderen die niet lezen tijdens een vakantie in
niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan,
terwijl kinderen die veel lezen een hoger
leesniveau hebben na de vakantie. Zorg dus dat
je kind ook in de vakantie blijft lezen.
Nu denk je misschien: ‘Is dat nu nodig, mijn kind
heeft toch vakantie en heeft ook ontspanning
nodig?’ Dat is ook zo! Juist in de vakantie kan je
kind leeskilometers maken met andere teksten
dan die hij/zij op school gewend is. En
uiteindelijk helpt je je kind ermee; als er in de
vakantie wordt gelezen verloopt de overgang
naar het lezen op school na de vakantie
gemakkelijker.

Visietraject op Heuvelrijk
In het begin van het schooljaar zijn we gestart met LeerKRACHT, een methodiek om met je team prioriteiten en
doelen te stellen binnen de professionele ontwikkeling. Misschien heeft u de whiteboards in de teamkamer wel
eens zien hangen.
Na een paar maanden zo gewerkt te hebben, bleek dat het systeem bij ons past, maar dat het op dit moment
belangrijker is om te bepalen vanuit welke visie wij bepaalde keuzes maken en doelen bepalen. Om LeerKRACHT
optimaal te laten werken is het belangrijk om een heldere en gedeelde visie te hebben. Dat zorgt ervoor dat
iedereen, die bij de school betrokken is, weet waar de school voor staat en wat men van de school mag
verwachten.
Natuurlijk is er wel een Heuvelrijk-visie, maar het lijkt verstandig deze weer eens onder de loep te nemen.
Reden om in het nieuwe kalenderjaar te starten met een herijking van onze visie, zodat we straks nog beter
weten wat we zeggen, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Belangrijk: Door de beperkte beschikbaarheid van onze externe begeleider is het helaas noodzakelijk de
studiedag van 11 februari te verplaatsen naar 14 februari. We willen u vragen deze datum in uw agenda te
noteren in de hoop dat deze verschuiving niet teveel problemen oplevert.

Leerlingcoach op Heuvelrijk
In navolging op de inzet van Groepsgeluk in de groepen 6/7 en 7/8 is besloten tot het inhuren van een
(leerling)coach om ons te ondersteunen bij de vraagstukken die spelen binnen het gedrag van individuele
kinderen en groepen. Yolande Henskens is een ervaren coach en is zelf ook leerkracht geweest. Zij begeleidt al
jaren kinderen en groepen bij de regulering van gedrag.
Afgelopen weken heeft zij kennisgemaakt met het team en in alle groepen geobserveerd en werkzaamheden
(Groepsgeluk) uitgevoerd. De gedachte is dat zij enerzijds individuele kinderen gaat begeleiden en anderzijds de
leerkrachten helpt om binnen de groep de juiste acties in te zetten. Daarnaast zal zij ook in de groep 3 en 4/5
een sessie met Groepsgeluk organiseren, waardoor zij de sociale verhoudingen binnen de groep snel in kaart
krijgt.
Het kan ook zo zijn dat Yolande ouders uitnodigt voor een gesprek. Alle acties worden uitgevoerd onder
supervisie van onze intern begeleider, Carmen Latour. Het spreekt voor zich dat u om toestemming en input
gevraagd wordt, als Yolande met uw kind aan de slag wil gaan.
Het inhuren van de (leerling)coach is van tijdelijke aard. Haar opdracht is het begeleiden van leerkrachten en
(groepjes) kinderen. Het gaat daarbij m.n. om het aanleren van vaardigheden aan kinderen die problemen
ondervinden in zelfregulering en sociale interactie. Bij dit proces worden de leerkrachten betrokken. De
gedachte is dat zij zichzelf na verloop van tijd overbodig maakt, omdat ze haar vaardigheden en kennis
doorgeeft aan het team.

Wat doet de Medezeggenschapraad (MR) nu eigenlijk?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR
is een orgaan gericht op medezeggenschap met andere woorden -> op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. Op onze school houdt dat in dat er 2 leraren en 2
ouders zijn vertegenwoordigd. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals
verbetering en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT),
veiligheid op school. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies
en instemming moet vragen. In ieder geval van advies mag de MR onderbouwd haar advies geven. Hierbij hoeft
de directie niet mee te gaan in het advies, daarentegen moeten ook zij onderbouwd met een reactie komen. De
directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan,
schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Het instemmingsrecht is een
vorm van “mee beslissen”, niet mee besturen. Op basis van dit recht kan de MR een bindend oordeel
uitspreken. Maar het allerbelangrijkste is dat naast de formele bevoegdheden van de MR, zij vooral een
klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders is met vragen en / of opmerkingen.

Bomen snoeien – hulp gezocht
Op en rond de speelplaats staat een aantal bomen dat gesnoeid moet worden. Nu al het blad van de bomen is,
is dat het uitgelezen moment. Wim van de Kerkhof, onze conciërge, wil daar na de Kerstvakantie mee beginnen.
Hij kan daar echter wel wat hulp bij gebruiken. Als u even de handen uit de mouwen wilt steken om ons te
helpen, dan kunt u dat doorgeven aan Wim. Hij is in de ochtenden (m.u.v. donderdagochtend) op school
aanwezig. U kunt hem ook mailen via wim.vandekerkhof@eenbes.nl. Alvast bedankt voor uw hulp!

Schoolapp
Enige tijd geleden was de lancering van de nieuwe schoolapp. Veel ouders maken hier inmiddels gebruik van.
Deze app kunt u met behulp van de eerder verstrekte QR code op uw telefoon installeren. Mocht u nog geen
gebruik kunnen maken van de app neem even contact met ons op dan helpen wij u hierbij.

Kies je instrument!
In navolging van een eerder activiteit dit schooljaar volgt nu een nieuwe activiteit. Na de vakantie kunnen
kinderen zich inschrijven voor een ontdekkingsreis langs verschillende muziekinstrumenten, georganiseerd door
Kunst-Kwartier. Kinderen van groep 4 en 5 kunnen 12 lessen van een uur volgen. Voor de kinderen volgt
hieronder een stukje informatie:
Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou leuk? Klarinet of toch gitaar? Misschien piano…. of trompet !
Maar slagwerk is ook wel erg gaaf…
Het kiezen van een instrument valt niet mee, er zijn zoveel mogelijkheden en vooral ook zoveel leuke
instrumenten. Het liefste zou je eerst alles uit willen proberen voor je een keuze maakt! Dat kan tijdens de cursus
Kies-je-instrument!
Twaalf weken lang krijg je de kans om verschillende instrumenten uit te proberen. Elke les is een ontdekkingsreis
op een nieuw instrument: hoe voelt het instrument, hoe speel je op het instrument. En wie weet speel je al je
eerste liedje!
De instrumenten die zeker aan bod komen zijn: viool, cello, gitaar, harp, klarinet, saxofoon, blokfluit, dwarsfluit,
trompet, slagwerk, piano, keyboard en accordeon.
Exacte informatie over de data en tijden van de lessen volgt na de vakantie. Ze zullen in ieder geval plaatsvinden
op school na schooltijd. De kosten voor deelname bedragen € 112,- per kind.

Fijne feestdagen
De feestdagen staan weer voor de deur. Het team wenst iedereen een heel mooie Kerst en een gezond en
voorspoedig 2019! We hopen iedereen op maandag 7 januari weer op school te zien. Prettige vakantie!

De peuterspeelzaal

Het einde van het jaar nadert en na een gezellige, maar drukke,
Sinterklaas periode, zijn de peuters langzaam toe aan het werken naar de
Kerstvakantie. De afgelopen weken hebben ze heel hard gewerkt aan hun
mooie kerstwerkjes.
Vanaf 24 december 2018 t/m 6 januari 2019 mogen de peuters dan ook
gaan genieten van hun welverdiende vakantie.
Op 7, 8 en 9 januari starten we de ochtend met een koffieochtend. Een
weekje later starten we met ons nieuwe thema: “Ziek zijn”
Wij wensen jullie hele fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2019 !

Groetjes leidsters psz Peuterhof.

Kids Society Erica
Wat een gezellige maand is December toch!
Eerst knutselden we van alles voor sinterklaas zoals een mijter, een stoomboot, we zongen
Sinterklaasliedjes, lazen natuurlijk boekjes over Sinterklaas en ook schminkten we ons als zwarte piet.
Ook deden we aan pietengym want er moesten ook cadeautjes naar de bijtjes worden gebracht !

Nadat Sinterklaas weer naar Spanje was vertrokken, zijn we begonnen met het versieren van de groep
voor Kerst! Natuurlijk de kerstboom gezet en nu nog volop bezig met allerlei feestelijke kerstactiviteiten!
We knutselen kerstballen, kerstsokken en kletsen met de kinderen over hun eigen kerstboom thuis.
In de 'zandtafel' hebben we nepsneeuw. Daar liggen kerstballen in verstopt, kleine en grote, met glitter
zonder glitter en kerstslingers. Hier kunnen ze dan fijn mee spelen.
Ook verkleden we ons als kerstman/vrouw of versieren we ons als een echt kerstboom!

Al met al wat een gezellige feestmaand!

De knutselwerkjes van de kinderen liggen al klaar voor de feestelijke
kerstmarkt op 20 december a.s. van 18.00 tot 19.30 uur.
U komt toch ook?!

Vanuit kidssociety Erica wensen wij iedereen
hele fijne kerstdagen
en een
gezellig, gezond en
knallend

2019!!!
***geniet van elkaar***

Team bijtjes en BSO!

De feestdagen staan weer voor de deur. Het team wenst
iedereen een hele mooi Kerst en een gezond en voorspoedig
2019! We hopen iedereen op maandag 7 januari weer op
school te zien. Prettige vakantie!

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 31 januari

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Alle informatie is ook te vinden op het prikbord in de centrale hal.

