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***Mededelingen***
Inschrijvingen rapportgesprekken
In de week van 22 februari vinden de voortgangsgesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7. De
adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs van de groepen 8 vinden op 10 en 11 februari plaats. Voor de
rapportgesprekken van de groepen 3 t/m 7 gelden de volgende stappen:
 Op 10 februari vanaf 18.00 uur kunt u zich inschrijven voor de rapportgesprekken via DigiDuif.
 Op 16 februari om 23.00 uur sluit de inschrijving op DigiDuif.
 Op 19 februari om 18.00 uur ontvangt u via Digiduif het rapport, het overzicht van de citoresultaten van
uw kind(eren) en een informatiebrief over NSCCT .
 De rapportgesprekken vinden plaats in de week van 22 februari en wel voor het grootste gedeelte op de
woensdag 24 februari.
Ik wens u een goed gesprek toe!

De Biebbus
Vanaf de maand februari gaan we deelnemen aan de Biebbus. Dit is een initiatief van de gemeente om kinderen
van de basisschool de gelegenheid te geven lid te kunnen zijn van de bibliotheek en via school een bezoek te
kunnen brengen aan de Biebbus. Dat gaan we één keer per maand doen met de groepen 4 t/m 8. De kinderen
krijgen een pasje waarmee ze maximaal vier boeken per maand kunnen halen en in de volgende maand moeten
inleveren. Ze nemen de boeken mee naar huis, zodat ze thuis lekker kunnen lezen. Belangrijk hierbij is te weten,
dat u als ouders samen met uw kind(eren) verantwoordelijk bent voor de boeken. Bij wegraken of beschadiging
van boeken krijgt u de rekening van de betreffende boeken. Het is dus van belang dat u samen met u kind(eren)
ervoor zorgt dat de boeken heel en compleet in de volgende maand mee naar school wordt gebracht door uw
kind(eren). Wij houden u op de hoogte van de data waarop dat de bedoeling is. De eerste datum dat de groepen
de Biebbus gaan bezoeken is donderdag 18 februari. Dat gebeurt onder schooltijd.Op die dag nemen de kinderen
voor het eerst de boeken mee naar huis. Daarbij ontvangen ze ook de spelregels over de Biebbus. We wensen de
kinderen veel leesplezier!

Gevonden voorwerpen
Volgende week maandag t/m woensdag worden de gevonden voorwerpen tentoongesteld. Gezien de opbrengst
is het zeker de moeite waard om te kijken of er iets van uw kind(eren) bij zit. Zowel op het hoofdgebouw als op
het Roggeplein treft u de tafels met gevonden voorwerpen aan. Voorwerpen, die niet opgehaald worden,
bezorgen we op een plek, waar ze goed gebruikt kunnen worden.

Werkzaamheden in de S. Claeszstraat
Via DigiDuif bent u geïnformeerd over de start van de werkzaamheden in de S. Claeszstraat. Natuurlijk brengt het
overlast. Dat is vervelend, maar de werkzaamheden zijn nu eenmaal nodig. Ik heb goed contact met de
uitvoerder en we hebben vrij direct een aantal zaken besproken, met name over de veiligheid bij de route naar
school. Dat is mede de reden dat de aanleg van een duidelijke oversteekplaats en het neerzetten van hekken
hebben plaats gevonden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het me weten, zodat mogelijke acties
ingezet kunnen worden.

Willem Lamers

***IKC nieuws***
Als scholen ( Saenparel en Willibrord) en kinderopvangorganisatie (Tinteltuin)
zijn we druk bezig met de ontwikkeling naar een gezamenlijk Integraal
KindCentrum (IKC) in een nieuw gebouw. Dat doen we met de teams en de
stuurgroep IKC. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de drie
organisaties. De stuurgroep houdt zich bezig met de wijze waarop die
ontwikkeling aangepakt wordt: wat is er nodig, met welke stappen doen we
dat, hoe plannen we de stappen in en hoe nemen we alle betrokkenen daarin
mee?
Daarover willen we u graag op de hoogte houden. We hebben dat tot nu toe
gedaan met twee ouderklankbordavonden. Het waren avonden, waarop ouders
informatie kregen, inbreng konden hebben en vragen konden stellen.
De inbreng van u is steeds belangrijk voor de stappen die we nemen. We
vinden het belangrijk dat u betrokken bent, mee kunt denken en uw inbreng
kunt hebben. U heeft ook tussentijds een nieuwsbrief ontvangen. Om u
nog beter op de hoogte te houden hebben we met de drie organisaties afgesproken,
dat we u met elk tweewekelijks informatiebulletin op de hoogte brengen van de stand van zaken. Dat zal de ene
keer uitvoeriger zijn dan de andere keer.
Op de laatste klankbordavond hebben we samen met ouders naar een filmpje over een IKC gekeken. Daarna
hebben we met elkaar besproken: wat spreekt u aan, waarover maakt u zich zorgen, heeft u adviezen of vragen?
Daarop heeft iedereen kunnen reageren. De reacties hebben ons veel opgeleverd.
Het is te uitgebreid om alle reacties te beschrijven, maar enkele aandachtspunten kunnen we hier benoemen.
Veiligheid in een nieuwe omgeving en met nieuwe mogelijkheden (een combinatie van onderwijs en opvang) is
een belangrijk aandachtspunt. Aansprekend was vooral het samen leren. En natuurlijk is en blijft het onderwijs
heel belangrijk, waarbij regelmaat en structuur zeker een rol spelen. Van de opvang en buitenschoolse
activiteiten kan verschillend gebruik gemaakt worden. De betrokkenheid van ouders blijft heel belangrijk in het
IKC als ontmoetingsplek. En hoe staat het met het nieuwe gebouw? De plannen liggen bij de gemeente en zodra
die financieel instemt, kan de volgende stap gemaakt worden. Wij zien uit naar die volgende stap en zullen u
zeker op de hoogte houden.
Namens de stuurgroep IKC,
Willem Lamers

***Tijdens schooltijd***
Rectificatie : Verdwenen verjaardagen
Op de vorige verjaardagskalender zijn er drie verjaardagen buiten de kalender gevallen.
Een oplettende leerling Aida constateerde dit en gaf het gelijk door. Gelukkig is het vandaag 5 februari en
moeten de jarigen hun verjaardag nog vieren.

Raar maar waar!

24 Drovie Mbuka 5A
26 Aida Taipi 6A
27 Christiano Conrad 2A

De mutsen – en sjalenwinkel in de groepen 1 / 2
O O O koud
Brrr!....
Maar .... met je mutsje op en je wantjes aan
kunnen we toch naar buiten gaan
met je mutsje op en je wantjes aan
kunnen we toch naar buiten gaan

Het thema in de groepen 1/ 2 is winter. We zingen liedjes,
vertellen verhalen, plakken en knippen over dit
onderwerp.
In de kleuterhal hebben Huma-Sultan, Furkan en Derya
een mutsen - en sjalenwinkel gemaakt.
In de winkel verkoopt Danilo met groot enthousiasme een
sjaal aan meester Willem.

Bezoek E. Heimansmuseum
Op 27 januari stond bij groep 4 en 4/5b een bezoek aan het E. Heimansmuseum op de planning. Helaas was het
die dag vreselijk slecht weer en was het niet mogelijk om door de harde wind en regen hiernaar toe te lopen.
Donderdag 28 januari waren de groepen 3 aan de beurt en die dag scheen gelukkig de zon.
De excursie: “ deurdicht, licht uit”

Verslag van de groepen 3
Wij liepen naar het natuurmuseum. Er gingen vier moeders mee. We hingen onze jassen op. We gingen in de kring
zitten. Flip vertelde aan ons wat we gingen doen. We kregen een boekje met opdrachten. Je moest bij een
nummer beginnen. We moesten soorten vuilnis scheiden en opruimen. Wij hebben stoeptegels verschoven en
toen zagen wij beestjes. We zagen ook levende dieren: wandelende takken, spinnen en krekels. We zagen een
opgezette vos bij de vuilnisbak. Je mag hem niet aanraken omdat zijn haartjes dan uitvallen. Het was leuk!
Groep 3a en groep 3b

***Na schooltijd***
Thema bijeenkomst ‘Regels en Grenzen’
(ook voor ouders van de groepen 1 en 2 : zie informatie Peuterspelen Willibrord)

Hoe komt het toch dat peuters het ene moment een regel heel goed begrijpen en het vlak daarna weer compleet
zijn vergeten? Hoe leer ik mijn peuter regels en grenzen aan?
Het stellen van duidelijke regels en het aangeven van grenzen is vaak één van de moeilijkste dingen in de
opvoeding. Veel ouders willen graag een leuke en gezellige ouder zijn en daarbij hoort ook dat kinderen leren dat
niet alles kan of mag
Tijdens de themabijeenkomst over Regels en Grenzen wordt er onder andere aandacht besteed aan:





Wat is het verschil tussen regels en grenzen
Waarom zijn regels en grenzen belangrijk in de opvoeding
Welke regels en grenzen passen bij de verschillende leeftijden
Hoe kun je als ouder reageren in lastige situaties .

Daarnaast is er ruimte om samen met andere ouders ervaringen uit te wisselen, kunt u vragen stellen en worden
er tips en adviezen gegeven. De themabijeenkomst over Regels en Grenzen duurt 1,5 uur en wordt verzorgd door
een pedagogisch adviseur van het Centrum Jong.

Datum: 23 of 25 februari 2016
Tijd:

13:45 – 15:15

uur

Locatie: Willibrord
Voor meer informatie en/of aanmelden: vraag de Pedagogisch medewerker of Leerkracht
Komt u ook? U bent van harte welkom!

***Peuterspelen Willibrord***
Oproep leden voor de oudercommissie
Peuterspelenlocatie Willibrord heeft nog plaats in de oudercommissie. Wij hebben al twee enthousiaste leden,
namelijk : Irene Moone (moeder van Lindsey) en Jamila Khadir (moeder Daniyal). Zij kunnen wel wat versterking
gebruiken. Bent u enthousiast en betrokken bij de opvang van uw kind? Wij roepen u van harte op om uw
belangstelling kenbaar te maken. Deelnemen aan de oudercommissie wordt niet alleen als nuttig, maar ook als leuk
ervaren! Voor meer informatie kijkt u op de website van TintelTuin onder informatie, of neemt u contact op met de
leidsters op de locatie.

Themabijeenkomst ‘Regels en Grenzen’
Hoe komt het toch dat peuters het ene moment een regel heel goed begrijpen en het vlak daarna weer
compleet zijn vergeten? Hoe leer ik mijn peuter regels en grenzen aan?
Het stellen van duidelijke regels en het aangeven van grenzen is vaak één van de moeilijkste dingen in de
opvoeding. Veel ouders willen graag een leuke en gezellige ouder zijn en daarbij hoort ook dat kinderen
leren dat niet alles kan of mag
Tijdens de themabijeenkomst over Regels en Grenzen wordt er onder andere aandacht besteed aan:





Wat is het verschil tussen regels en grenzen
Waarom zijn regels en grenzen belangrijk in de opvoeding
Welke regels en grenzen passen bij de verschillende leeftijden
Hoe kun je als ouder reageren in lastige situaties .

Daarnaast is er ruimte om samen met andere ouders ervaringen uit te wisselen, kunt u vragen stellen en
worden er tips en adviezen gegeven. De themabijeenkomst over Regels en Grenzen duurt 1,5 uur en wordt
verzorgd door een pedagogisch adviseur van het Centrum Jong.

Datum: 23 of 25 februari 2016
Tijd:

13:45 – 15:15

uur

Locatie: Willibrord
Voor meer informatie en/of aanmelden: vraag de Pedagogisch medewerker of Leerkracht
Komt u ook? U bent van harte welkom!

