Nieuwsbrief 1
13 september 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Contact met de leerkracht
De groepsleerkracht is steeds het eerste aanspreekpunt als er vragen of zorgen zijn die u
wilt bespreken. De leerkrachten staan u graag te woord, liever een keer te vaak dan te
weinig. De leerkracht informeert u gedurende het schooljaar over de voortgang van uw kind
of maakt melding van ontstane hulpvragen. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag,
kunnen extra oudergesprekken plaatsvinden en waar nodig in samenspraak met externe
deskundigen, de intern begeleider en/of de directie.
Start nieuw schooljaar  KWINK!
Ook dit schooljaar werken de groepen 1 t/m 8 weer met de methode KWINK. KWINK is een
methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid.
KWINK biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste
wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie
(van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
Uw kind is gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Kinderen
ervaren namelijk een gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel
mogelijk dezelfde normen en waarden delen. KWINK stimuleert deze samenwerking
met een koelkastposter (zie bijlage). Een poster (4x per jaar) met speelse opdrachten,
leuke gespreksvragen en aantrekkelijke tekeningen.
Groepsopstellingen
Naast het gebruik van de methode KWINK zetten wij ook hulp in d.m.v.
groepsopstellingen, deze worden uitgevoerd door juf Alexia en juf Jeanique. Tijdens
een groepsopstelling wordt gewerkt met een houten poppetje en symbolen. De
kinderen mogen het poppetje op een kleed plaatsen (wat staat voor de ruimte in de
groep). Met het poppetje geven de kinderen dus aan op welke plek zij zich het fijnst
voelen binnen de groep. Met de symbolen kunnen zij aangeven hoe zij zich voelen
binnen de groep en wat hen bezig houdt. Doordat er met poppetjes gewerkt wordt
kunnen kinderen met iets meer afstand kijken, wat het makkelijker maakt. De
leerkracht krijgt door de opstellingen meer inzicht in de processen die spelen in de
klas, denk aan pestsituaties, ruzies en irritaties. Na dit inzichtelijk te maken kunnen
de leerkrachten doelen stellen ter bevordering van een gezond gro epsklimaat. De
groepen 3 en 6 zijn al aan de beurt geweest. De andere groepen zijn de komende
weken aan de beurt.

Nieuwe directeur
Eind augustus is Geke bij ons op school geweest. Geke werkt bij een bureau dat de
sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur zal uitvoeren. Ze is in gesprek gegaan met
leerlingen, leerkrachten en ouders. Een aantal mooie uitspraken van de kinderen over onze
nieuwe directeur: ‘De nieuwe directeur moet kennis met ons maken, het is natuurlijk ook
onze school’. ‘Hij of zij moet lief zijn maar ook streng, anders is het niet erg om er naartoe te
gaan als je stout bent’. ‘De dingen die goed gaan moeten ook zo blijven’.
Zodra er meer bekend is over de invulling zullen wij u op de hoogte brengen.
Zending
Elke vrijdag halen wij geld op voor een goed doel. Dit schooljaar gaat het ingezamelde geld
naar Stichting Kadoos. Zij verzorgen verjaardag dozen voor kinderen uit gezinnen die gebruik
maken van de voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen. In zo'n doos zit alles wat je nodig hebt
voor een leuke verjaardag: traktatie voor op school, cadeautjes die de ouders, broertjes
en/of zusjes kunnen geven, slingers, limonade, chips enzovoorts. We hebben hiervoor
gekozen omdat het een stichting in de buurt is, en zo hopelijk meer tot de leefwereld
spreekt. Op korte termijn zal iemand van de stichting bij ons op school komen om een
voorlichting te geven in de klassen.
Extra hulp gevraagd
We zijn heel blij met onze leraar ondersteuners, onderwijsassistenten, papa’s, mama’s,
opa’s, oma’s en ga zo maar door die onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht extra
hulp bieden in de klassen. Toch zijn wij opzoek naar meer! Heeft u tijd vrij in uw drukke
weekschema? Neem contact op via ib@cbspwvo.nl zodat we in overleg met u kunnen kijken
waar wij u voor kunnen inzetten.
Groene briefjes
Wij horen u denken: ‘Moeten wij deze briefjes nu weeral invullen’. Klopt. Aan het begin van
elk schooljaar vragen wij u de briefjes in te vullen. Dit om in geval van ziekte of nood altijd de
meest recente gegevens paraat te hebben. De gegevens zijn verwerkt in ons
registratiesysteem maar uit ervaring blijkt dat er vaak (nood)nummers niet kloppen. Vandaar
dat wij deze gegevens ieder jaar opnieuw van u vragen. Hopende op uw medewerking.
Gratis zitbanken
We hebben nog 3 houten zitbanken uit het speellokaal die weg
mogen. Heeft u interesse? Stuur een mailtje naar
basisschool@cbspwvo.nl. Bij meerdere gegadigden zullen de
banken verloot worden. Het zijn 2 banken van 3 meter en 1
bank van 2 meter.

Nieuws uit de MR (medezeggenschapsraad)
Afgelopen woensdag heeft de MR voor het eerst vergaderd dit schooljaar. Vorig jaar zijn
Thea Verlinde en Lotje Verherbrugge afgetreden, de nieuwe samenstelling is als volgt:
Oudergeleding: Aniek Pijpelink, Patricia Bastiaansen en Iris Verbrugge.
Personeelsgeleding: Jolien Kolijn (voorzitter), Kobi Heeringa (secretaris) en Wilma
Dingemanse.
Als u iets wil vragen of iets anders kwijt wil, kunt u bovenstaande mensen aanspreken, maar
u mag natuurlijk ook mailen naar MR@cbspwvo.nl
Notulen van het vorige schooljaar kunt u lezen op de website, volgende week worden het
jaarverslag en de notulen van de laatste vergadering op de site geplaatst.
De vergaderingen zijn openbaar, maar mocht u eens een vergadering willen bijwonen, dan
willen we dit graag van tevoren weten, omdat bepaalde agendapunten in een besloten deel
worden besproken.
Vergaderdata voor komend schooljaar: woe. 11 december, woe. 12 februari, woe. 15 april
en woe. 10 juni.
Kalender
In een eerdere mail werd al aangegeven dat er een aantal datums verkeerd op de kalender
staan. Wij vinden dit zelf ook heel vervelend en bieden ons excuus aan voor het ongemak.
Op onze website staat de kalender met de goede datums.
Let op  op de kalender staat de maand augustus ook verkeerd. Schooljaar 2020-2021
starten we op maandag 24 augustus.

Activiteiten
Vrijdag 20
september
Dinsdag 24
september
Woensdag 25
september
Donderdag 26
september
Woensdag 2
oktober
Vrijdag 4
oktober
Zaterdag 5
oktober
Maandag 7
oktober
Maandag 14
t/m vrijdag 18
oktober
Vrijdag 1
november
Donderdag 7
november
Maandag 11
november

Vrijheidsspelen groepen 8
Kennismakingsgesprekken
Start kinderpostzegelactie, groep 7 & 8
Kennismakingsgesprekken
Kinderen vrij, studiedag
Speelgoeddag kleuters
Dag van de leerkracht
Activiteit Bachtendieke ‘reizen’
Kinderen vrij, herfstvakantie

Speelgoeddag kleuters
Activiteit ouderraad groep 5 t/m 8
Activiteit bachtendieke ‘samen digitaal’

Bijlage
KWINK oudernieuws
KWINK koelkastposter
Met vriendelijke groet,

Team Prins Willem van Oranjeschool

