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3 sept 2019

Activiteiten

Jaarthema 2019-2020: “Ik in mijn omgeving, veiligheid en goed burgerschap”.
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02 sep – Ma 2 sep: Nieuwsbrief
06 sep
Ma 2 sep: Lina afwezig
Do 5 sep: oud papier
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09 sep – 11 sep: Lina afwezig
13 sep
11 sep: Informatieavond 19.00 – 20.30 uur
13 sep: Studiedag Lianne; Dieta vervangt
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16 sep – 16 sep: Ouderavond Kanjertraining 19.30 – 21.30 uur
20 sep
18 sep: Kijklessen Kanjertraining: rooster volgt nog
20 sep: Studiedag Lina; Liesbeth vervangt
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23 sep – 23 sep: begin startgesprekken tot herfstvakantie
27 sep
25 sep: verkoop kinderpostzegels

Even bijpraten
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar is dit. We hopen, dat iedereen kan terugkijken op een
mooie vakantie. Wij zijn op school weer met frisse moed begonnen. Het is in de eerste week altijd even
wennen: nieuwe groepen, nieuw lokaal, andere juf, maar de start was prima! We zijn dit schooljaar
begonnen met een nieuwe rekenmethode en dat is natuurlijk ook even wennen. Maar we zijn zeer
tevreden over de keuze voor deze methode.
In de komende weken houden we twee keer een ouderavond. De eerste is op woensdag 11 september
en de volgende is op maandag 16 september. Het onderwerp van beide avonden is heel verschillend: 11
september willen we graag vertellen over de organisatie in de groepen én het ict-onderwijs. Op 16
september wordt informatie over de kanjertraining gegeven. Beide avonden en ochtend vinden we erg
belangrijk en we hopen, dat u aanwezig kunt zijn!
Onze directeur-bestuurder, dhr. Wever, heeft een tijdje geleden besloten om met ingang van 1 januari
2020 te stoppen met werken. De sollicitatieprocedure loopt inmiddels al een tijdje, maar het is best
moeilijk om een geschikte kandidaat te vinden.
Heel verdrietig is het, dat nu blijkt dat dhr. Wever ernstig ziek is…. Hij heeft vanaf de zomervakantie al
zijn werkzaamheden neergelegd. We wensen hem, zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte.
Onze administratief medewerkster, Franci Timmer, moet geopereerd worden en zal hierdoor een paar
weken niet kunnen werken. Het is nog niet zeker, of een invalster haar werk kan overnemen. We wensen
Franci van harte beterschap!
Startgesprekken
Vanaf 23 september beginnen we weer met de startgesprekken. U ontvangt deze week een
papier voor de gespreksarrangementen. Wilt u deze uiterlijk volgende week vrijdag weer
inleveren?
Oudcpapier
U heeft zeker veel oud papier in de schuur staan omdat het niet opgehaald is in de vakantie.
Gelukkig wordt het op donderdag 5 september weer opgehaald. De vaders van der Aa en
Bos gaan deze keer op stap. Wilt u ook helpen met het ophalen van het oud papier? U kunt
dit doorgeven op school, aan Anita Veenhuizen of Charon Zebregs. Vele handen maken licht werk!
Hetngoedendoel
Op de maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor ‘het goede doel’. De leerlingen van de
groep 8 mogen hierover meedenken. In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen, waarvoor we dit schooljaar
geld gaan inzamelen.

Nieuwe schoolverpleegkundige bij de GGD
Ik zou mij graag even voor willen stellen. Mijn naam is Gerlinde van der Laan. Ik ben
jeugdverpleegkundige van de GGD.
Op de school van u kind komt de doktersassistente van de GGD langs bij de kinderen in
groep 2 en 7 en voert een screening uit. Er wordt dan gekeken naar de groei, het gehoor,
de ogen en de psychosociale ontwikkeling van uw kind. Dit gebeurt door middel van
onderzoek en de digitale vragenlijst die de ouders ingevuld hebben. Mochten uit de
screening of de vragenlijst zaken naar voren komen die mogelijk wat extra aandacht nodig hebben dan
kan het zijn dat de jeugdarts of ik contact met u opneem.
Wat belangrijk is om te weten is dat u ook zelf contact met ons kunt opnemen met vragen en/of
problemen met betrekking tot de opvoeding en/of de groei en ontwikkeling van uw kind. Wij kunnen dan
samen kijken wat er nodig is om uw zorgen weg te nemen.
U kunt mij rechtstreeks bereiken op telefoon nummer: 06 25019645
Verkeer
Het rooster voor het brigadieren is weer gemaakt. Op de ochtenden staan twee ouders klaar
om de kinderen veilig te laten oversteken en op de middag is er één brigadier. Misschien wilt
u ook helpen met brigadieren? Ook hier geldt: vele handen maken licht werk!!!
Met de gemeente is weer contact geweest over veiliger maken van het kruispunt. We weten
niet of en wanneer er iets gaat veranderen…..
Groepm5-6-7-8
Zoals u weet, gaan we werken met de groepen 5-7 en 6-8. In de ochtend staan de vakken taal, lezen,
spelling, rekenen op het rooster. ’s Middags staan er andere vakken op het rooster. Op de
maandagmiddag gaan de kinderen van 5-7 samen naar gym en de kinderen van 6-8 gaan samen. Op de
dinsdagmiddag staan aardrijkskunde, verkeer en muziek op het rooster. Dit wordt door Gea en Evelien
aan de groepen 5-6 en 7-8 gegeven. Op de donderdagmiddag staat geschiedenis en engels (groep 7-8)
en topografie (groep 5-6) op het rooster en dat wordt ook aan de groepen 5-6 en 7-8 gegeven. Op de
vrijdagmiddag gaan de kinderen sporten met Linda en knutselen met Lina. Er worden twee keer dezelfde
lessen gegeven en we kunnen dus wisselen met de samenstelling van de groepen.
Worstenactie
De kinderen hebben een lijst meegekregen voor de verkoop van de worsten! De worsten
worden besteld bij de plaatselijke slager. Het geld, dat verdiend wordt met de
worstenactie, wordt gebruikt voor de kinderen! We hopen, dat er weer veel worsten
verkocht worden!
Informatieavond
Op woensdag 11 september houden we onze informatieavond. We willen u deze avond
graag iets vertellen over de organisatie in de groepen, het lesprogramma, de methodes e.a. We hopen,
dat u op deze avond aanwezig kunt zijn! We beginnen deze avond om 19.00 uur en stoppen uiterlijk om
20.30 uur. Graag horen we van u of u aanwezig bent op deze avond.
Kanjertraining, gouden weken, ouderavond en kijklessen
Elk schooljaar opnieuw wordt er een nieuwe groep gevormd. Er ontstaan nieuwe
klassen, er komen klasgenootjes bij of klasgenootjes verlaten de groep. Ook een
andere leerkracht voor de groep maakt dat de groep zich opnieuw vormt.
Een goede begeleiding bij deze groepsvorming is essentieel en je kunt hier het
hele jaar plezier van hebben. Wanneer de leiding ontbreekt, vormt de groep
zichzelf.
Daarom beginnen we het schooljaar met de gouden weken op de Kanjermanier.
Dus niet van wat NIET mag (regels), maar wat wij graag willen zien met elkaar
(afspraken).
In de vierde week na de vakantie, een week na de informatieavond, houden we
alweer een ouderavond. Deze avond is Nienke Okkema aanwezig en zij zal
vertellen over de kanjertraining. Wat houdt de kanjertraining precies in, welke
afspraken worden gemaakt, waar draait het om in de kanjertraining en andere onderwerpen komen aan
de orde. Op woensdag 18 september geeft Nienke in alle groepen een les kanjertraining en u mag hierbij
aanwezig zijn! Het zou heel fijn zijn, als van alle kinderen een ouder aanwezig kan zijn. Ook zijn er op
de ouderavond mensen aanwezig van Stichting Madelies. De Stichting Madelies werkt op scholen met
gezinsklassen en mogelijk kan dit ook op de Verbindingsweg!

De gezinsklas is een klas waar maximaal 9 leerlingen van school samen met hun ouder(s) of een andere
belangrijke volwassene een periode van 10 weken een dagdeel in de week vaardigheden trainen voor in
de klas. De gezinsklas is geschikt voor kinderen die het moeilijk hebben in de klas. Het doel is dat het
leren beter gaat en het kind weer met meer plezier naar school gaat. Voorbeelden van vaardigheden
waar we aan kunnen werken zijn concentreren, op je beurt wachten, voor jezelf opkomen, rustig reageren
of samenwerken.
In de gezinsklas is naast een behandelaar altijd iemand van school aanwezig, want een kind heeft een
probleem nooit alleen. In de gezinsklas gaat het over samenwerken tussen kind, ouder en school. We
onderzoeken met elkaar wat iedereen anders kan doen zodat het beter gaat in de klas.
In de gezinsklas wordt schoolwerk gemaakt en doen we allerlei oefeningen om deze vaardigheden te
trainen (vaak in de vorm van een spel of creatieve opdracht). Ook is er een oudergroep. Ouders praten
dan met elkaar, terwijl kinderen schoolwerk maken. De rest van de week worden de vaardigheden middels
een beloningssysteem gescoord in de klas door de leerkracht.
Meer informatie kunt u vinden op www.madelies.nl/de-gezinsklas.
We hebben toestemming van de gemeente om als pilotschool hiermee te beginnen. Als het een succes
wordt, zullen misschien andere scholen volgen.
Graag horen we van u of u aanwezig bent op deze avond en ochtend. Onderaan de nieuwsbrief zit een
antwoordstrookje, maar u mag ook mailen.
Studie Lianne
Vrijdag 13 september gaat Lianne beginnen met haar opleiding tot kindercoach. Ze heeft er heel veel zin
in! Lianne is dan niet aanwezig op school, maar wordt vervangen door Dieta. Dieta en Lianne hebben in
de studieweken een dag geruild. Op de vrijdag gebruikt Lianne een deel van de middag om haar
studieopdrachten uit te voeren. Lianne zal dan gesprekjes gaan voeren met leerlingen, maar dit gebeurt
in overleg met u. Wilt u meer weten over de studie van Lianne, of zou u graag willen, dat Lianne
gesprekjes met uw kind voert, dan kunt u altijd contact opnemen met Lianne!
ICT
In het afgelopen schooljaar zijn onze computers vervangen door chrome-books en I-pads. We hebben
nu 14 beeldschermen over. Deze willen we verkopen voor € 10,00 per stuk. De toetsenborden zijn voor
€ 5,00 te koop. Op is op!!
Reünie
Op zaterdag 27 juni houden we een reünie voor oud-leerlingen en –leerkrachten. We willen hiervoor een
werkgroepje samenstellen voor de organisatie van de reünie. Via Facebook is dit al aangekondigd, maar
niet iedereen heeft Facebook. Kent u iemand, die wil helpen? Opgeven kan via de mail:
directie.verbindingsweg@sgperspectief.nl!
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? We stellen het erg op prijs, dat u bij ons komt. Het is vervelend als
verhalen wel op het plein bekend zijn, maar niet bij ons!
Verjaardag
3 sep
6 sep
20 sep
22 sep
22 sep
24 sep
25 sep

Mirthe
Grace
Patrick
Marindy
Lisan
Jason
Marijke

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

4
3
4
5
7
3
8

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!
Wilt u onderstaand strookje inleveren of via de mail reageren?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik/ wij kom (komen) op de informatieavond met 1 / 2 persoon/personen in groep

1-2
3-4
5-7
6-8

Ik/ wij kan/(kunnen) helaas niet aanwezig zijn op de informatieavond.
Ik/ wij kom (komen) op de ouderavond met 1 / 2 persoon/personen.
Ik/ wij kan (kunnen) helaas niet aanwezig zijn op de ouderavond.

Ik/ wij kom (komen) op de kijkochtend met 1 / 2 persoon/personen in groep
(U kunt meerdere groepen kiezen)

1-2
3-4
5-7
6-8

11.30
10.30
09.30
08.30

- 12.30 uur
- 11.30 uur
- 10.30 uur
– 09.30 uur

Ik/ wij kan (kunnen) helaas niet aanwezig zijn op de kijkochtend.
Wanneer u bij meerdere groepen aanwezig wilt zijn, en een “tussenuur” heeft, mag u op school blijven
voor een extra kopje koffie!!!

