Nieuwsbrief 5
31 januari 2020
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Bericht van meester Ronaut
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
op de Prins Willem van Oranjeschool,
Met trots mag ik mijzelf voorstellen als de nieuwe directeur van De Prins
Willem van Oranjeschool. Mijn naam is Ronaut den Hollander (meester
Ronaut) en woon in Terneuzen. Naast mijn passie voor het onderwijs,
ben ik graag buiten (actief in de tuin), maak muziek en ben ik actief in
een band als trompettist. Vanaf dinsdag 4 februari start ik voor drie
dagen per week en vanaf maart ben ik er 5 dagen per week.
Ik ben blij dat ik, samen met het team, verder mag werken aan de plannen van de Prins
Willem van Oranjeschool. De goede sfeer, veiligheid en geborgenheid zijn meteen zichtbaar
als je de school binnen stapt. Ik zie het vasthouden en uitbouwen hiervan als een uitdaging
waar ik veel zin in heb.
Met alle betrokkenen verder bouwen aan een school, waar in een prettige en veilige sfeer
heerst, talenten worden benut en wordt gekeken naar mogelijkheden en kansen om de
beste resultaten te kunnen behalen. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaalemotioneel- en cultureel gebied. Echt gezien worden, zodat je optimaal kan ontwikkelen in
een fijne, veilige schoolomgeving is wat ieder kind verdiend.
Ik kijk ernaar uit om de school, de kinderen, ouder(s), verzorger(s), en het team te leren
kennen en samen verder te bouwen aan deze prachtige school. Ik heb vertrouwen in een
goede samenwerking en dat we er samen alles aan doen om uw kind(eren) een mooie
schooltijd te bezorgen!
Met vriendelijke groet Ronaut den Hollander
Wandeling langs struikelstenen
Ter nagedachtenis aan de tien in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde en omgebrachte
Joodse inwoners uit Terneuzen, zijn er tien struikelstenen in Terneuzen te vinden. De
struikelstenen zijn geplaatst in het trottoir voor de huizen waar ze woonden (of de plek waar
toentertijd het huis stond). Vrijdag 31 januari om 16.00 uur kunnen geïnteresseerden
deelnemen aan een wandeling onder leiding van burgemeester Jan Lonink langs de tien
struikelstenen. De wandeling is 3 kilometer lang en duurt naar verwachting 1 uur. De
wandeling start en eindigt bij het Holocaust-monument ‘Levenslicht’ in de passerelle van het
stadhuis.
Wilt u de wandeling op een ander moment maken? U kunt aan de balie in het stadhuis een
plattegrond en meer informatie ophalen.

Studiemiddag: onderbouwd groep 1-2 en bewegend leren groep 3 t/m 8
Vorige week donderdag 23 januari hebben alle juffen een studiemiddag gehad. De juffen van
de groepen 1-2 hebben deze middag (nog meer) geleerd rondom de methode
‘onderbouwd’. Onderbouwd is een complete kleutermethode waarbij spelend leren voorop
staat. Er worden doelen gesteld en op basis van deze doelen wordt het leeraanbod
afgesteld. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal is daarbij
belangrijk. We sluiten met de juiste ontwikkelingsmaterialen aan op de behoefte van het
kind en zo halen ze al spelend hun doelen.
De juffen van de groepen 3 t/m 8 hebben deze middag een cursus
‘bewegend leren’ gehad. Er is bewezen dat je door bewegend leren je
beter kan concentreren wat leidt tot betere schoolprestaties.
Bewegend leren heeft ook een positief effect op zelfvertrouwen,
zelfbeeld en sociaal gedrag. Met deze cursus hebben we (nog meer)
inzicht gekregen in o.a. de prikkelverwerking en hebben we (nog
meer) mogelijkheden gezien om bewegend leren in de klassen toe te
passen.

Kwink oudermagazine
Uw kind leert op school met Kwink. Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren
(SEL). Wij geloven dat een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling voor een groot deel het
resultaat is van veel oefenen. We kennen allemaal de uitspraken: ‘Gedraag je eens!’ ‘Doe
normaal’ en ‘Wees eens rustig’. Maar wat is normaal eigenlijk, waarom ben je rustig of juist
druk? Wanneer ben je een goede vriend voor iemand anders en hoe ga je om met je
talenten? Hoe voelt boosheid voor jou? Welke keuzes maak je en
waarom? Kwink zorgt ervoor dat leerlingen gedurende hun
schoolloopbaan de antwoorden op deze en andere vragen verkennen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind is het meest stevig
als u (ouder/verzorger) kan aansluiten bij dat wat wij aanbieden. Zo
beklijft dat wat aangeboden is beter. Om u daarbij te helpen brengt
Kwink 4x per jaar een koelkastposter uit (zie bijlage voor de 3e
koelkastposter van dit schooljaar). Nu is er ook een Kwink magazine
voor ouders met nóg meer informatie.
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/

Aan-Z en GGD inloopuur op school
Juf Tineke heeft u in een eerdere mail geïnformeerd over een inloopuur van externe
instanties bij ons op school. Er zijn afspraken gemaakt met de GGD en Aan-Z . Gezond en
veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Op de basisschool maken kinderen een enorme
ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook sociaal en emotioneel. Wij kunnen ons
voorstellen dat u als ouder hier (soms) vragen over heeft. Daarom hebben wij een
laagdrempelig inloopuur gecreëerd. Bijna iedere woensdag zal Ester de Vijver van de GGD
(ester.vandevijver@ggdzeeland.nl) of Lotte Dierikx van Aan-Z (l.dierikx@aan-z.eu) bij ons op
school zijn om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen bij een gezonde
ontwikkeling en opvoeding.
Op de volgende data zal Ester of Lotte er op woensdag van 13:00 tot 14:00 uur zijn:
5 februari 2020
Ester
12 februari 2020
Lotte
19 februari 2020
Ester
18 maart 2020
Ester
Loop gerust binnen!

Nationale voorleesdagen
Van 22 januari t/m 1 februari zijn/waren de nationale voorleesdagen. De juffen uit de
kleutergroepen hebben deze dagen extra tijd vrij gemaakt voor het voorlezen. Luisteren naar
een verhaal dat voorgelezen wordt door de juf is heel fijn, maar het is nog leuker als iemand
van buiten de klas voorleest. Zo hebben er een aantal ouders en kinderen uit de bovenbouw
(prenten)boeken voorgelezen. Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen
beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch:
door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun
woordenschat én taalbegrip. Je kunt jouw kind dus geen groter plezier doen dan hem of haar
voor te lezen. In de bijlage vind u 9 voorleestips om samen met uw zoon/dochter te lezen.

Activiteiten
Woensdag 5 februari
Vrijdag 7 februari
Woensdag 12 februari
Donderdag 13 februari
17 t/m 21 februari
Woensdag 19 februari
18 en 20 februari
24 t/m 28 februari
Woensdag 4 maart
Vrijdag 6 maart

Van 13:00 tot 14:00 inloopuur van de GGD (Ester)
ester.vandevijver@ggdzeeland.nl
Speelgoeddag kleuters
Van 13:00 tot 14:00 inloopuur van Aan-Z (Lotte)
l.dierikx@aan-z.eu
Activiteit ouderraad gr. 1 t/m 4 BINGO
Adviesgesprekken groep 8
Van 13:00 tot 14:00 inloopuur van de GGD (Ester)
ester.vandevijver@ggdzeeland.nl
Oudergesprekken groep 2
VRIJ. Voorjaarsvakantie
VRIJ. Studiedag
6e nieuwsbrief komt uit

Bijlage
- Kwink koelkastposter nr. 3
- Ouderbijdrage HERINNERING
- 9 Voorleestips

Met vriendelijke groet,

Team Prins Willem van Oranjeschool

