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Van de directie
Rijen, 13 december 2017
Beste ouders/verzorgers,
De decembermaand, wat is dat toch een heerlijke maand vol met tradities en gezellig samenzijn. Vol
verwachting stonden wij op 5 december met alle kinderen en een aantal ouders op het plein te
wachten. Zou de goede Sint wel komen? Wat waren we opgelucht toen we in de verte een mooie
oude auto aan zagen komen rijden met daarin de Sint en vier Pieten. Ze zijn de hele dag op school
gebleven. Wij vonden het een geslaagd feest.
Het schoolgebouw is op dit moment volledig in kerstsfeer met
de kerststal in de gang en de lichtjes in de kerstbomen. We
kijken uit naar donderdagavond 21 december a.s. Dan komen
alle kinderen naar school om gezamenlijk het kerstfeest te
vieren. Op vrijdagmiddag 22 december a.s. begint om 12.00u
voor iedereen de vakantie!
Tussen al die leuke bedrijvigheid door wordt er natuurlijk ook
gewerkt. Ons onderwijs is continu in ontwikkeling. Wij sluiten daarop aan door met elkaar in gesprek
te blijven over hoe wij elk kind het beste tot zijn recht kunnen laten komen. In januari 2018 staat er
een studiemiddag gepland met als onderwerp: het rekenonderwijs. Die middag krijgen wij externe
ondersteuning aangereikt om ons onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de
kinderen.
In deze nieuwsbrief zullen onze nieuwe collega Danielle Huibregtse-Volk en LIO-stagiaire Mariëlle
Thiecke zich aan jullie voorstellen.
Wij wensen jullie allemaal alvast hele fijne dagen toe!
Herman Straver
Evelien Maes
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Trefwoord
Uiteraard draait Trefwoord in deze periode om het thema Kerst. “Kerst, feest van
geven. Maar ook ontvangen en delen. Jozef en Maria ontvangen het meest kostbare
wat een mens gegeven kan worden: een kind. De evangelisten vertellen ons over Jezus
die zijn luisteraars bij herhaling oproept tot delen. Vooral om te delen met wie minder
of niets heeft. Echt geven vraagt iets van je. Het krijgt betekenis, omdat het jou iets
kost. Kerst, een feest van geven, ontvangen en delen!”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
De komende maanden gaan we aan de slag om het keurmerk
Ouderbetrokkenheid 3.0 te verkrijgen. Daarnaast zijn we bezig,
misschien hebt u het al gemerkt, ons nog actiever te profileren. We
zullen dan ook met enige regelmaat te zien zijn in Weekblad Gilze en
Rijen en op Hallo Gilze Rijen. Zaterdag 9 december jl. stond er zelfs
een artikel in BN De Stem (Oosterhout) over de Rots en
Watertraining die we hier op school aanbieden aan alle leerlingen uit groep 8. Daarnaast zijn we
natuurlijk actief op Facebook. Hierbij het verzoek om ons te volgen en onze berichten te delen, zodat
er nog meer mensen weten wie wij zijn en waar wij als school voor staan. Bij voorbaat hartelijk dank
hiervoor!
De Ideeënbus
Al enige tijd is er via de app een link beschikbaar naar onze Digitale Ideeënbus. Daar kunt u via e-mail
uw ideeën ter verbetering van onze school, onze schoolomgeving en ons onderwijs kwijt. Enkele
voorbeelden… U hebt een interessante, toegankelijke website ontdekt waar kinderen kunnen leren
programmeren; of u ziet een mogelijkheid tot verbetering van ons schoolgebouw; u hebt een idee
voor een ludieke actie om ons als school te profileren in het dorp. Voor de duidelijkheid: een idee
opperen betekent niet dat u het idee ook zelf moet uitvoeren. Wij hopen op uw bijdrage!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderkamer
Een mooie datum om alvast in de agenda te zetten. Op donderdagochtend 18 januari a.s. gaan we in
de Ouderkamer de Brede School bespreken. Om 08.30u staat de koffie/ thee en iets gezonds klaar.
Komt u ook?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Regel van de week
Vanuit SWPBS, Schoolwide Positive Behavior Support, stellen wij
iedere week of twee weken een regel centraal, die in alle groepen
(nogmaals) onder de aandacht wordt gebracht. Voor week 51 en 2 is
dat ‘Goed gedrag buiten de poort en op de openbare weg’. In week 3
en 4 herhalen we de afspraken rondom 'Goed gedrag in de aula'.
Ook in deze nieuwsbrief weer een tip uit het Pluimenboekje:
Jonge kinderen reageren meestal heel goed op complimenten, op welke manier je ze ook geeft.
Oudere kinderen vinden complimentjes soms vervelend. Ze raken dan geïrriteerd of schamen zich een
beetje. Ze vinden het vaak prettiger als complimenten ‘privé’ gegeven worden, zodat niet iedereen
het hoort. Ook een highfive of ander positief teken waarderen zij!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In blijde verwachting
In januari gaat Margriet met zwangerschapsverlof. Tevens werkt zij vanaf december twee
dagen per week elders. Haar taken worden overgenomen door Atie. De vervangster van
de Breinbrekers is collega Corina van de Wakker van de J.J. Anspachschool.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijven broertjes en zusjes
Sommige ouders gaan ervan uit dat het kleinere broertje of zusje automatisch bij ons op school staat
ingeschreven als hun oudere kind bij ons op school zit. Dit is echter niet het geval. Locatiecoördinator
Evelien Maes maakt graag een afspraak met u om de inschrijving samen in orde te maken
(evelien.maes@pcpomiddenbrabant.nl).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schoolmaatschappelijk werk
Andrea van Koolwijk, onze schoolmaatschappelijk werker, houdt iedere oneven week op donderdag
spreekuur van 15.00u tot 16.00u bij ons op school. Ouders kunnen bij (opvoedings)vragen een
afspraak maken of gewoon bij haar binnenlopen in de spreekkamer tegenover het speellokaal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Even voorstellen…
Mijn naam is Danielle Huibregtse-Volk. Ik ben 42 jaar jong, getrouwd en moeder
van twee jongens. Van 2002 tot 2008 heb ik in Lexmond gewerkt, waarvan eerst
vijf jaar bij de kleuters. Daarna heb ik in Eindhoven invalwerk gedaan in allerlei
groepen. In 2012 bleek het invalwerk op dat moment lastig te combineren met ons
gezin en ben ik tijdelijk gestopt met lesgeven. En bijna zes jaar nadat ik was
gestopt, deed de mogelijkheid zich voor om weer te gaan lesgeven! Sinds 20
november mag ik weer tijdelijk kleuterjuf zijn. Het is zo leuk om te werken met
kinderen, hun ontwikkeling te volgen en hen verder te helpen in hun ontwikkeling.
Ik geniet hier ontzettend van! In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig. Verder houd ik van fietsen,
wandelen, lezen en muziek luisteren.
Ik ben Mariëlle Thiecke, 25 jaar oud en ik kom uit Tilburg. Sinds maandag 13 november
loop ik mijn LIO stage (eindstage) in groep 6/7. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke
dingen met vrienden en ben ik actief binnen het volleyballen. Voordat ik aan de PABO
begon, heb ik de opleiding tot onderwijsassistent afgerond. Op dit moment zit ik in mijn
laatste leerjaar aan Hogeschool De Kempel te Helmond. Ik zal aanwezig zijn op maandag
en dinsdag en later dit schooljaar ook een aantal aaneengesloten weken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sport’sCool
Van de buurtsportcoach

Sport’sCool: direct na schooltijd sporten met de gymdocent als trainer. Van 15.15 tot 16.30 uur in de
Margriethal. Maximaal 16 kinderen per groep. Een blok bevat zes trainingen.
Data
Blok 3
Blok 4
Blok 5

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

15 januari t/m 2 maart
5 maart t/m 20 april
14 mei t/m 29 juni (alleen dinsdag)
Doelgroep
Groep 2, 3 en 4
Groep 1, 2 en 3
Groep 5, 6, 7 en 8

Sportcoach
Tobias
Tobias
Tobias

Thema’s blok 3
zes verschillende sporten
motorische vaardigheden
de zes leukste spellen uit de gymles

Zes verschillende sporten
Na een leuk blok circus op dinsdag zijn veel kinderen in groep 2, 3 en 4 aan het ontdekken welke
sport bij ze past. Deze keer komen 6 sporten aan bod met een bal en die allemaal bij een vereniging
beoefend kunnen worden in Rijen. Namelijk: tennis, voetbal, volleybal, basketbal, handbal en hockey.
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Motorische vaardigheden
Kinderen in groep 1, 2 en 3 zijn volop motorische vaardigheden aan het ontwikkelen. De ene gaat
vanzelf, de ander heeft wat oefening nodig. Door precies de juiste prikkel te geven maken de
kinderen extra grote stappen waar ze de rest van hun ontwikkelperiode voordeel van hebben. Denk
aan balans (op het land en in de lucht), oog-handcoördinatie (gooien en vangen), over de kop gaan,
vallen, enz.
De zes leukste spellen uit de gymles
Zes trainingen lang één van de leukste spellen op de basisschool spelen. Wie wil dat nou niet? Ook is
er iedere week ruimte om een potje trefbal te spelen of een potje zaalvoetbal te spelen.
Brengen en halen
De kinderen en ouders dienen zelf naar de Margriethal te komen. Daar worden ze opgevangen door
de trainer. De training begint meteen. Halverwege de training is er een korte pauze om wat te
drinken en te eten (gezonde snack/fruit). Dit eten en drinken moet van thuis worden meegenomen.
Wat kost het?
€15,00 per blok (per dag).
Inschrijven kan via de website www.sport-s-cool.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met een
van de gymdocenten:
Wivineke Michielsen
Tobias Spoor
Rik Vermeulen
of via

wivineke-sportabg@outlook.com
tobias-sportabg@outlook.com
rik-sportabg@outlook.com
sportscoolsecretaris@gmail.com.

