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26 oktober 2017

Welkom.
Nog heerlijk genietend van het mooie najaar hebben we voor u weer een nieuwe Postduif
samengesteld.
De herfstvakantie is alweer achter de rug. We hopen dat jullie er allemaal van genoten hebben.
Daarbij is weer een gezellige en leuke periode op school aangebroken.
De november- en decembermaanden zijn vaak gevuld met activiteiten die we samen vieren en
invullen.
We zien weer uit naar de dankdagviering, Sinterklaas en de Kerstviering.
Al deze activiteiten voor de komende weken komen aan bod in deze of volgende Postduif.
Veel leesplezier gewenst.
Bijbelverhalen.
De bijbelverhalen van komende week hebben het thema ‘Wie durft’.
Dat David een wijze en moedige koning is, blijkt uit de verhalen die we komende week horen.
Het verhaal van David en Goliath is altijd weer spannend en mooi. Ook vertellen we komende week
over Dankdag en dan gaan we woensdagmorgen met elkaar naar de kerk.
Het wordt allemaal nog spannender in de verhalen van de week daarna. Het thema zal dan Help! zijn.
Koning David mag dan zelf wel slim en moedig zijn, maar hij vindt het allemaal wel erg spannend als
Saul jaloers op David wordt en hij David wil doden. David moet goed opletten en hij sluit een verbond
met zijn vriend Jonathan de zoon van David.
Het mooie van deze verhalen is dat we ervaren dat we in moeilijke tijden het niet alleen hoeven te
doen, maar dat de Here God altijd helpt!
Gebedsgroep.
Elke eerste maandag van de maand komt de gebedsgroep bij elkaar om met elkaar te bidden voor de
dingen die op school gebeuren. Op maandagmorgen 6 november om half 9 bent u van harte
welkom. Voor verdere informatie over de gebedsgroep kunt u contact opnemen met Lianne van
Rijswijk.
Dankdagviering.
Met alle kinderen van onze school willen we volgende week
woensdagmorgen de dankdagviering houden in de Hervormde kerk in
Meeuwen. Het thema van de viering is ‘Blij verrast’. We hopen dat u als
ouders ook bij deze viering aanwezig bent. In de viering zullen we ook een
collecte houden voor de nood in Sint Maarten, net als het doel van de flessenactie.
Bag2school.
Alle kinderen hebben weer een berg van kledingzakken bij elkaar gebracht.
In totaal is er 305 kg. kleding opgehaald. Geweldig en bedankt voor ieders medewerking. De
volgende ophaalbeurt staat op 13 april gepland
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Lege flessen voor Sint Maarten.
Er is voor de herfstvakantie ontzettend veel inzet gepleegd voor de lege flessenactie voor Sint
Maarten. De kinderen hebben zakken en kratten vol flessen aangeleverd. Net voor de vakantie zijn
de flessen geteld en ingeleverd.
Het is een geweldig mooi bedrag van € 294,20 geworden.
Allemaal bedankt voor het slagen van deze actie. Juf Christa zal dit geld naar een ex-collega op Sint
Maarten overmaken.
Voorlezen
De afgelopen weken hebben we in alle groepen veel aandacht gegeven aan de kinderboekenweek.
Naast lezen hebben we ook diverse activiteiten gedaan in de groepen. Vanmiddag hebben we deze
activiteiten afgesloten met de voorleesfinale. Het was weer erg gezellig en goed.
Als afsluiting willen we nog een paar (voor)leestips meegeven
Wist u dat
1. …alle kinderen een gratis abonnement van de bibliotheek kunnen
krijgen.
2. …als ouders niet alleen tegen hun baby praten maar voor hem of haar
ook voorlezen, hij/zij vanaf 3 maanden al nieuwe klanken leert.
3. …100.000 kinderen tussen de 2 en 5 jaar een verhoogd risico op leesproblemen hebben. 64 %
van deze kinderen leert toch goed lezen, tenminste: als zij worden voorgelezen. Zonder
voorlezen leert maar 36 % zonder problemen lezen.
4. …kinderen 95 procent van de woorden in een tekst moeten kennen om het verhaal te kunnen
begrijpen. Hoe minder woorden ze kennen, hoe minder ze van de tekst snappen.
5. …hoe meer woorden een kind kent, hoe sneller hij leest en hoe meer zin hij heeft om ook in zijn
vrije tijd te lezen.
6. …begrijpend lezen, naast vlot kunnen lezen, afhankelijk is van intelligentie en woordenschat.
7. …42 procent van de Nederlandse kinderen thuis niet leest. Dat is veel in vergelijking met het
buitenland, waar gemiddeld 32 procent van de kinderen nooit thuis leest.
8. …kinderen die op driejarige leeftijd dagelijks worden voorgelezen, na twee jaar hoger scoren op
taal en rekenen dan leeftijdsgenootjes die niet worden voorgelezen. Zij lopen ook voor op
sociaal, emotioneel, fysiek en creatief gebied.
9. …hoe meer kinderen thuis worden voorgelezen en met ouders praten over dagelijkse
gebeurtenissen, hoe beter hun schooltaalvaardigheid is.
10. …baby's al met de opbouw van hun woordenschat beginnen. Je kunt je baby al voorlezen met
speciale babyboekjes.
Sociaal-emotionele ontwikkeling.
Op school volgen we de kanjermethodiek in de sociaal-emotionele begeleiding.
Daaraan gekoppeld proberen we ook alle leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. We doen dat met
het volgsysteem van Kanjer, de zogenoemde KanVaslijsten.
In deze periode zullen de juffen de lijst voor elke leerling invullen. Vanaf groep 5 zullen ook de
leerlingen de leerlingvragenlijst invullen.
Wanneer er bijzonderheden naar voren komen zullen die in het oudervertelgesprek op 31 oktober
besproken worden.
Ouderkanjerles.
Komende weken zullen de kanjerlessen ook bezocht mogen worden door u als ouders.
Van de juf zult u hierover meer horen!. Het is zeker de moeite waard!
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Oudervertelgesprek en voortgangsgesprek.
De eerste periode van het schooljaar ligt alweer achter ons. De kinderen hebben alweer veel geleerd
en gedaan. We willen de voortgang van de ontwikkelingen van uw kind met u bespreken in het
voortgangsgesprek op dinsdag 31 oktober.
Voor de ouders van de groepen 1, 3, 5 en 7 zal dat gesprek gecombineerd worden met het
oudervertelgesprek, waarvoor u voor de herfstvakantie de vragenlijst hebt ontvangen.
Hieronder vindt u het rooster, waarop u kunt zien wanneer u wordt verwacht. We vragen u dit in uw
agenda te noteren, zodat we alle ouders op de geplande tijd kunnen ontmoeten.
Groep 1-2
Groep 3-4-5
Groep 6-7-8
Juf Hannelies
Juf Lisanne en juf Dorien
Juf Christa en juf Corina
15.30 Nadine
15.40 Sterre
15.50 Dave
16.00

15.30
15.45
16.00

Stef
Emma

15.20 Angelique
15.30 Ricardo
15.40

19.00
19.15
19.25
19.35
19.50
20.05
20.20
20.35
20.50
21.05
21.20

19.00
19.15
19.30
19.40
19.55
20.10
20.25
20.40
20.55
21.10
21.20

Bart
Elora
Arne
Thies
Deborah
Nina
James
Maartje
Nico
Jasmijn

19.00
19.10
19.20
19.30
19.45
19.55
20.05
20.15
20.30
20.45
20.55
21.05
21.15
21.25

Bas
Tim
Mirte
Rijkse
Lukas
Jack
Fynn
Anouk
Isabel
Kyan

Daan
Emma
Luca
Cinthia
Joeri
Imme
Ruben
Sophie
Jeroen
Nienke
Martijn
Gerben

Gymles groep 1-2.
Onlangs hebben we mooie gymtoestellen kunnen overnemen. Deze toestellen willen we gebruiken
voor de bewegingslessen van groep 1-2.
Omdat groep 1-2 nu maar 1 keer per week naar Eethen gaat en dat relatief veel tijd kost, willen we
de komende weken proberen de bewegingslessen vaker in de week te plannen en die in de hal van
onze school plaats te laten vinden.
De komende weken tot aan de kerstvakantie zullen we daarom niet naar de sportzaal in Eethen gaan
en kijken we hoe dat bevalt.
Maandopening.
Begin oktober hebben we onze eerste maandopening gehouden. Het was erg gezellig en mooi. De
kinderen van groep 1-2 hadden een mooie programma gemaakt.
Op maandagmiddag 6 november zullen de kinderen van groep 3-4-5 de maand openen. Natuurlijk
bent u daarvoor ook van harte uitgenodigd. We zullen om 13.15 u. beginnen met een herfstachtig
thema.
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Schoolontbijt.
Dit jaar mogen we weer meedoen met het nationaal schoolontbijt. Dit wordt georganiseerd door de
landelijke werkgroep Nationaal schoolontbijt. Het doel is allereerst kinderen bewust te maken van
een goed ontbijt aan het begin van de dag.
Natuurlijk is het ook tegelijk een gezellige activiteit waar we met elkaar van genieten.
Op dinsdag 7 november moeten alle kinderen een bord, bestek en een beker mee naar
school nemen. Wilt u dat voorzien van naam in een tasje mee naar school geven?
Teamvergadering.
De volgende teamvergadering staat gepland op donderdag 9 november.
We volgen dan weer het continurooster.
De kinderen eten die middag op school en gaan om half 3 naar huis.
Wilt u het lunchpakketje niet vergeten?
Schoolfotograaf.
Maandagmiddag 13 november zal de schoolfotograaf weer op onze school komen.
Wilt u vrolijke kleding aangeven, dat maakt de foto vaak wat fleuriger.
Tussenevaluatie.
Ons schooljaar is ingedeeld in vier perioden van ongeveer 10 weken. Binnenkort gaan we bezig de
eerste periode afronden. Die afronding vindt plaats door middel met een (tussen)evaluatie.
De groepsplannen worden geëvalueerd en nieuwe doelen worden gesteld.
Als er bijzonderheden zijn over de vorderingen van uw kind, dan worden die tijdens het
voortgangsgesprek met u besproken.
De volgende periode loopt tot begin februari en wordt afgesloten met een toetsperiode in de maand
januari.
Fietsverlichtingcontrole.
Jaarlijks komt de werkgroep VVN-Land van Heusden en Altena de
scholen langs om de verlichting van de fietsen te controleren. Dit jaar
doen we ook weer mee en zal de controle op woensdag 22 november
plaatsvinden. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen die ochtend
op de fiets naar school komen.
We raden u aan niet tot 22 november te wachten, maar thuis al eerder
eens naar de verlichting van uw fietsen te kijken.
Ouderavond.
De afgelopen weken is er binnen en rond de school onrust en zorg over de school ontstaan.
Onverwacht afscheid nemen van leerlingen en zo ook van ouders doet pijn. In ons team en met de
MR is hierover veel gesproken. We bemerken dat hoe kleiner je bent, je des temeer elkaar nodig
hebt. Dat thema ‘We hebben elkaar nodig’ willen we met u als ouders centraal zetten in de
ouderavond van donderdag 23 november a.s. waarin mw. Monica Neomagus van Verus zal komen
vertellen over ouderbetrokkenheid en partnerschap tussen school en ouders.
We willen u met nadruk allen uitnodigen voor deze avond.
Vacature directeur.
Intern is in het team en met de MR gesproken over de verdere procedure voor de
werving van een nieuwe directeur. Binnenkort zullen er informele gesprekken
plaatsvinden met twee kandidaten die zo mogelijk ambitie hebben in onze directeursfunctie.
Afhankelijk van die gesprekken zal gekeken worden hoe we verder gaan en of er alsnog toch naar
buiten geadverteerd gaat worden.
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Speeltoestel.
Van een collega school hebben we een speeltoestel
overgenomen om op ons plein te kunnen gebruiken.
Nu is het overplaatsen door een officieel bedrijf een
flinke postenkost, daarom willen we eerst proberen
of we deze klus ook met onze eigen ouders zouden
kunnen gaan klaren.
Onze vraag is daarom nu: Wie zouden ons kunnen en
willen helpen bij het overplaatsen van dit toestel van
Werkendam naar Meeuwen?
Misschien weet u iemand die hiervoor de juiste
materialen en vervoersmogelijkheden hebben.
Wie kan ons ideeën aanleveren die leiden tot een gezamenlijk overplaatsen van het toestel.
Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
woensdagmorgen 1 november
vrijdagmorgen 3 november
dinsdag 7 november
donderdag 9 november
Alle data onder voorbehoud.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
De volgende en laatste Postduif zal rond donderdag 9 november 2017 uitvliegen.
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