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Beste ouders,
In deze nieuwsbrief leest u over verschillende activiteiten die
net geweest zijn of die nog komen gaan. Leuke en leerzame
activiteiten ondernemen we met de kinderen, omdat we het
belangrijk vinden om niet alleen kennis uit de boeken te
halen, maar ook samen te werken en te vieren en de
buitenwereld in te stappen op de momenten dat dit kan. Er
zijn behoorlijk wat activiteiten geweest, waarbij ook ouders
betrokken waren. Om mee te helpen bij een groep (herfstthema) of als begeleiding bij het
onderwijsproces (in de bibliotheek en bij het lezen in de onderbouw), om informatie op te
halen op school (over andere schooltijden), een thema tafel maken, de disco organiseren,
mee te denken met de vieringen in de decembermaand: altijd zijn er wel ouders te vinden
die ons willen ondersteunen.
We mogen trots zijn, dat we op deze manier samen met veel ouders mooie dingen samen
op touw kunnen zetten voor onze kinderen!

Heerlijk herfstweer!
Buiten is het goed zichtbaar: de herfst is echt
begonnen! Prachtige kleuren en lekker veel
blaadjes op de grond. In de kleuterklassen zie je
dan de paddenstoelen, bladeren, noten en
kabouters tevoorschijn komen. Aan de hand van
een prachtig prentenboek over eekhoorns is er een paar weken gewerkt aan taal- en
rekenspelletjes, knutselwerkjes en hangen de prachtigste schilderijen in de groep. Deze
week werd het thema afgesloten met een herfstmaaltijd: pizza met champignons, cake
met walnoten en een fruitsalade, gemaakt EN opgegeten door de kinderen!
Wat fijn om te zien, dat er zoveel ouders kwamen helpen bij de afsluiting van het thema.

Disco!!!
Een paar weken geleden wist ik niet wat ik zag: op woensdagmorgen om 12 uur een hele
rij ouders in de gang…. Bij navraag was de kaartverkoop van de disco net geopend!
Wie denkt dat disco uit de tijd is, heeft het dus helemaal mis! Een echte Vonder-activiteit,
die helemaal georganiseerd wordt door de oudervereniging; wat een geweldig team is dat!
Super gezellig, geweldige
opkomst en alles op
rolletjes verlopen.
Die disco houden we er in!

Natuur beleven in het Koningspark.
Op donderdag 15 of donderdag 22 november
gaan (bijna) alle groepen naar het Koningspark,
waar vrijwilligers klaar staan om veel over de
natuur te vertellen en te laten zien. Ook de
buurtsportcoach zal er bij zijn om een ware
‘bootcamp” te geven aan de kinderen. Zo is
leren in de buitenlucht extra leuk.

Lezen is leuk!
In groep 3 hebben ze al heel wat letters geleerd! Op 15 november
gaan zij in de ochtend te voet vanuit school naar de Theek 5 om te zien
hoeveel boeken je daar kunt lezen! De kinderen krijgen dan uitleg over
de bieb en hun ouders zijn daarbij van harte uitgenodigd.

Vanuit het team.
Komende week zal juf Karlijn gaan genieten van haar
zwangerschapsverlof. Dat betekent, dat we op zoek zijn
gegaan naar een vervanger, maar er is niemand beschikbaar
om voor langere tijd voor 4 dagen bij ons te komen werken.
Vandaar dat we de oplossing hebben gezocht door intern juf
Wieteke uitbreiding van uren te geven. Zij gaat nu van groep
7 naar groep 7-8 tot begin april. In groep 7 zal juf Miriam Granacher komen op de
maandag en dinsdag. Zij heeft veel ervaring in de bovenbouw en zal meteen al een dag
met juf Wieteke meekijken.
We hebben u ook een berichtje gestuurd over het vertrek van juf Mendy, onze
onderwijsassistente. Echt een parel in de school: elke ochtend bij groep 4 en regelmatig in
alle groepen voor ondersteuning. We gaan voor haar een mooi afscheid organiseren en
ondertussen natuurlijk zoeken naar een goede nieuwe collega.
Het team heeft gekozen om voor de werkdrukgelden een vakleerkracht gym in te zetten.
Na de kerst hopen we hier een eigen buurtsportcoach voor in te kunnen zetten, maar tot
die tijd zal meneer Philip op de donderdag voor groep 3 tot en met 8 een gymles geven.
Op de dinsdag is meneer Philip ook op school om af en toe een paar uur een groep over te
nemen, zodat de juf andere taken op kan pakken. Denk bijvoorbeeld aan het individueel
afnemen van leestoetsen en het voeren van kind gesprekken.
Tot slot zijn er een aantal studenten gestart bij ons op school. Zij stellen zich zelf even aan
u voor:
Hallo ouders,
Ik zal me is voorstellen😊
Ik ben Roos en ik ben 18 jaar oud, ik loop dit jaar stage bij uw
zoon/dochter in de klas.
Ik woon in Raamsdonksveer samen met mijn moeder en broer,
mijn zus woont al samen.

Dit doe ik voor de opleiding Onderwijsassistent niveau 4, het is mijn 2e jaar maar eigenlijk
ook weer mijn 1e .
Ik heb vorig jaar pedagogisch medewerker niveau 4 gedaan maar ik besloot toch meer
naar het onderwijs te gaan, daarbij mocht ik gelukkig naar het 2e jaar overstappen.
Ik speel hockey wat ik heel leuk vind, maar ik vind kinderen helpen natuurlijk ook heel
leuk. Ik ben er nog dit hele jaar op maandag en vrijdag, dus hoop dat ik u snel nog een keer
zal zien!
Tot snel!
Roos
Hoi,
Ik zal mezelf even voorstellen: mijn is Britte Kant en ik zit nu in mijn 4e
jaar van de Pabo aan de Avans Hogeschool in Breda. Ik loop mijn
afstudeerstage in groep 7/8. Hiervoor mag ik met veel plezier op de
maandag en dinsdag stage lopen. Daarnaast ben ik bezig met mijn
afstudeeronderzoek naar spellingonderwijs. Mochten jullie meer willen
weten, mag je mij altijd even aanspreken!
Groetjes Britte
Wij zijn Romy, Tycho en Marith. Wij zijn 16 en 18 jaar oud. Wij zijn
studenten op het Vitalis College in Breda. Wij doen de opleiding
onderwijsassistent. Vandaar dat wij hier stage lopen. Wij lopen
hier stage op de Woensdagen en Donderdagen. Voor verdere
vragen kunt u ons mailen via: tychovanderveeke@gmail.com,
romyvanjole@gmail.com en marithdenijs@casema.nl.
Romy klas 1/2a

Marith klas 1/2b

Tycho klas 4

Informatieavond andere schooltijden.
Afgelopen maandag waren zo’n 50 tal ouders op school die geïnformeerd werden over de
mogelijkheden rondom andere schooltijden. Op veel scholen wordt er gekeken of het
huidige model nog wel past bij deze tijd. Gebleken is, dat er weinig onderzoek bekend is
over wat het beste zou zijn voor kinderen. Wel werd aangegeven, dat de draagkracht voor
teamleden een belangrijke factor zal zijn bij de overweging eventueel voor een ander
model. Er werd gesproken over:
- wel of niet op school blijven eten voor alle leerlingen
- de vrije woensdagmiddag tegenover het 5 gelijke dagen model
- het aantal uren dat kinderen over 8 jaar naar school gaan en hoe je dat kunt verdelen
Zeer binnenkort kunt u een vragenlijst verwachten, waarin u aan kunt geven hoe u tegen
deze drie aspecten van de schooltijden aankijkt.
Deze peiling wordt samen met de peiling van het team
en het wettelijke kader besproken met de MR om te
zien of er voldoende draagvlak is voor verder
onderzoek om eventueel schooltijden aan te gaan
passen. Als we de peiling voor de kerst afronden,
kunnen we u daar in januari over informeren.

Nogmaals een verzoek bij het halen en brengen
van kinderen
Het blijft een hardnekkig fenomeen: parkeren bij school.
Bij aanvang van de lessen komen er zo’n 235 kinderen naar
school. We willen graag dat zij veilig hun weg naar binnen
kunnen vinden en daarom blijven we vragen aan ouders en opa’s en oma’s om de auto
niet voor de ingang van de school te parkeren, maar op de parkeerplaats. Ook al wilt u een
kind alleen even afzetten, dan nog is het veel veiliger als dat op de daarvoor bestemde
parkeerplekken gebeurt en niet vóór de school. Alle kinderen die te voet of met de fiets
zijn, willen graag veilig de school bereiken.

Activiteiten en belangrijke data.
-

15 november : groep 3 naar Theek 5
15 of 22 november: natuur beleven in het Koningspark
4 december: sinterklaasfeest op school
donderdag 20 december: kerstviering vroeg in de avond, middag vrij

Bericht van buiten de school:
Huiskameravond beelddenken
RT Praktijk Raamsdonksveer geeft op maandag 19
november een gratis huiskamer avond over
beelddenken vanaf 19.30 tot 21.00
Tijdens deze avond geef ik informatie over: op een
andere manier leren, gevoelige kinderen, executieve
functies oefenen door middel van spelletjes en meer
rust in je hoofd door Access Bars. Ik vertel aan de
hand van een mindmap wat over beelddenken en laat
verschillende materialen en boeken zien die ik graag gebruik.
Aanmelden voor deze avond kan via: info@rtpraktijkraamsdonksveer.nl of
www.facebook.com/rtpraktijkraamsdonksveer/

__________________________________________________________
Lampionnentocht langs de dieren in de duinen
Ga dit jaar met Sint-Maarten niet langs de deuren maar
langs de dieren. Op zaterdagavond 10 november verzorgen
nationaal parkgidsen een lampionnentocht in Nationaal
Park De Loonse en Drunense Duinen. Met een zelf
meegebrachte lampion ga je om 17.00 uur samen met je
ouders, opa en oma of zelfs met je juf op pad door de
Duinen.
Traditie
Traditiegetrouw staat Sint-Maarten in het teken van het inzamelen van voedsel. Sint
Martinus was de heilige bisschop van de Franse stad Tours. Hij stond bekend om het

delen van voedsel en spullen met de armen. Later groeide dit uit tot een feest van de
armen, waarbij zij bedelden om voedsel. Nog steeds wordt op 11 november het feest
gevierd, waarbij jong en oud op pad gaat voor het inzamelen van lekkernijen.
Praktische informatie * Koop vooraf online een kaartje voor € 6 p.p. en neem deze
mee.
* Neem je eigen lampion met een LED lampje mee. Open vuur is verboden.
* Neem warme kleding en/of regenkleding mee
* Doe stevige schoenen aan
* Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar
* Deze activiteit wordt verzorgd door IVN Brabant te bereiken via: brabant@ivn.nl
of 088 - 500 31 10.

Ouder en kind café Gemeente Geertruidenberg
Kom je gezellig koffie drinken?
Maak kennis met andere ouders en verzorgers bij het Ouder
en Kind Café Gemeente Geertruidenberg! Gezellig bijkletsen
onder het genot van een kopje koffie of thee, terwijl de kids
zich vermaken in een veilige omgeving met veel leuk
speelgoed! En altijd een leuke of informatieve activiteit die
vooraf aangekondigd wordt.
Het Ouder en Kind Café is bedoeld voor iedereen, zwanger of
met kinderen in de Gemeente Geertruidenberg en omliggende gemeentes.Gratis en
gezellig! Opgeven voor de bijeenkomsten is niet nodig, we zien jullie graag verschijnen!

Eerst volgende datum:
Tijd:

Woensdag 28 november 2018
10:00 tot 11:30 uur

Adres: Keizersdijk 30, Raamsdonksveer (Bibliotheek Theek 5)
Facebook: Ouder en Kind Café Gemeente Geertruidenberg

