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Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 4 toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 5A een bijdrage verzorgen.
Teldatum 1 oktober 2018
Op deze voor basisscholen belangrijke datum hebben wij op onze school 203 leerlingen. Dit is een
kleine stijging van het leerlingenaantal. Vorig jaar meldden wij u al dat de daling van het
leerlingenaantal langzamer verliep dan verwacht. Nu melden we een eenmalige lichte stijging van het
leerlingenaantal. Daar zijn we heel blij mee, want we kunnen zo waarschijnlijk nog een jaar
doordraaien met de formatie die we nu hebben.
We voegen hier echter wel aan toe dat het leerlingenaantal op de teldatum van volgend schooljaar
(2019) zeker lager zal zijn.
Informatieavond geslaagd!
Het was in de vorige nieuwsbrief al voorspeld! Op de informatieavond was het weer een drukte van
belang. Alle ouders werden in de klas rondgeleid en uitvoerig werd er door de leerlingen informatie
gegeven. Trots vertelden de leerlingen aan hun ouders wat zij allemaal in de klas doen.
Tijdens deze avond hebben de ouders in de bibliotheek kunnen inschrijven voor de
voortgangsgesprekken die gehouden worden in de week van 26 november. De gezamenlijke dag is
donderdag 29 november.
Op vrijdag 23 november worden de uitnodigingen voor het voortgangsgesprek meegegeven aan de
leerlingen. Ouders die geen tijd hebben ingevuld, worden door de leerkracht ingedeeld.

Overblijven
Er zijn veel kinderen op vaste dagen bij de overblijf. Als er veranderingen zijn dat ze b.v op een
andere dag moeten overblijven of dat ze niet meer op hun vaste dag bij de overblijf komen dan graag
de veranderingen doorgeven bij de inschrijfmoeder van de overblijf in het overblijflokaal.
Een boom!
Meester, er staat een boom de speelplaats!
Met een deel van de opbrengst van de Activiteitendag van oktober 2017 hebben we twee mooie
bomen aangeschaft. Juffrouw Caroline, juf Karin en meester Tom hebben na lang wikken en wegen
besloten om deze bomen aan te schaffen. Het zijn prunissen die zullen uitgroeien tot heel grote
bomen.
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Het is een aanwinst voor de speelplaatsen!
Catecheseproject Tijd
Als bijlage is de informatiebrief voor ouders toegevoegd. Het thema is Tijd.
Herinnering ouderbijdrage
Uit onze administratie is gebleken dat nog niet iedereen de ouderbijdrage heeft voldaan. Wellicht is
dit aan uw aandacht ontschoten.
Ondanks het feit dat het een vrijwillige bijdrage betreft willen we u verzoeken dit alsnog te doen.
Dankzij deze ouderbijdrage kunnen er namelijk vele extra dingen worden gedaan waar de school
geen budget voor heeft. Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen voor een mooi
Sinterklaasfeest en daarna volgt de kerst. Waarschijnlijk zal de bovenbouw ook weer gaan schaatsen
op het plein. December is ook voor de ouderraad de duurste maand van het jaar.
De kosten zijn begroot op 17,50 per kind. U kunt deze voldoen op NL65INGB0003472226 o.v.v. de
naam en de groep van uw kind of u kunt deze contant in een gesloten envelop in de klas betalen aan
de juf. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Vriendelijke groeten,
Ouderraad Maria-Bernadetteschool
Nieuws uit de kleuterbouw
We zitten volop in het thema Schoenenwinkel. Het bezoek aan schoenenwinkel Van Onzenoort was
een groot succes. Na het passen van te kleine en te grote schoenen vonden beide juffen een mooi
paar schoenen dat goed past, lekker zit en heel mooi is. Juf Anne vond mooie roze gymschoenen met
veters en juf Karin hoge bruine schoenen met veter en rits. We zijn benieuwd of uw kind er thuis over
heeft verteld.
In de schoenenwinkel van het speelhuis worden veel schoenen gepast en verkocht.
De letter S van schoenen staat centraal. In de kring hebben we het over soorten schoenen,
verschillende sluitingen van schoenen: veters, klittenband, rits. We vergelijken de hoogte van
hakken. Maar ook de kleuren vergelijken we met elkaar en de verschillende maten. U snapt, we zijn
nog lang niet klaar met het thema.
In de week voor de vakantie gaan we aan het werk met het kunstproject ‘De Ruziestoel’, naar het
boek van Imme Dros.
Na de vakantie starten we met het thema ‘Restaurant’. Uiteraard kunnen we tegen die tijd weer veel
spullen gebruiken.
Gymspullen
In de vorige nieuwsbrief las u dat de kleutergymzaal gevuld is met mooie, nieuwe materialen en dat
de oude gymmaterialen daarvoor plaats moesten maken. Wij kunnen u melden dat de de oude
matjes, korfbalpalen en evenwichtsbalk goed terecht zijn gekomen bij diverse ouders van school. Wij
wensen iedereen veel bewegingsplezier.
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Het bieden op de mooie kleutergymkast loopt nog door tot 12 oktober. Mocht u nog een bod uit
willen brengen, mail dan naar karin.gootjes@skowf.nl
Ondersteuningsteam vergadering
Op donderdag 1 november vindt weer een Ondersteuningsteam vergadering plaats.
Het doel van deze vergadering is hulp arrangeren voor kinderen die problemen hebben op cognitief
of sociaal-emotioneel gebied of met betrekking tot de werkhouding.
Het ondersteuningsteam komt vijf keer per schooljaar bij elkaar.
In ons ondersteuningsteam hebben de directeur, de intern begeleider, de leerkracht, een
psycholoog, een maatschappelijk werker en een ambulant begeleider zitting. Door deze
samenstelling is veel externe deskundigheid aanwezig en kunnen laagdrempelige adviezen worden
gegeven aan leerkrachten en ouders. Het is daarom dan ook van van belang dat ouders aanwezig zijn
bij deze O.T. bespreking.
Indien een leerling besproken gaat worden in het O.T. zal toestemming gevraagd worden aan de
ouders. Hierna wordt een groeidocument gemaakt voor het kind. Het groeidocument wordt met de
ouders besproken en aangevuld. In de vergadering wordt onder andere besproken welke hulp voor
de leerling het beste zou zijn.
De hulp zal zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven gaan
worden.
Ik ben een kei training
Op woensdag 16 januari start weer een nieuwe ‘ik ben een kei’ training. Deze training wordt onder
schooltijd gegeven door Karin Hoogendoorn en Veronique Glim (intern begeleider). De training is
bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 7 die last hebben van faalangst. Faalangst komt voor bij
ongeveer één op de 12 kinderen. Heeft uw kind last van spanningen tijdens de rekenles,
spreekbeurten of bij toetsen? Heeft uw kind moeite met zich te uiten, is uw kind verlegen, snel
zenuwachtig of gespannen? Dan kan uw kind baat hebben bij de ‘Ik ben een kei training’. Het doel
van de training is het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen bij uw kind in moeilijke situaties.
De kinderen leren verschillende technieken om de spanning te lijf te gaan. Dit doen we onder andere
door middel van ademhalingstechnieken en niet-helpende gedachten om te buigen tot helpende
gedachten.
Meer informatie kunt u vragen bij de leerkracht van uw kind en bij Veronique. Binnenkort ligt er weer
een nieuwe folder klaar in het kantoor van Veronique.
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