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INLEIDING

Beste ouder(s),
Wat fijn om alle kinderen na de kerstvakantie weer op school te zien. Dat de situatie nog wel elke dag schakelen
vraagt voor iedereen, nemen we daarbij graag voor lief. Elke dag zijn er wel kinderen niet op school vanwege
klachten of quarantaine, wat dus ook van u als ouder veel flexibiliteit vraagt. Fijn om te merken dat u de
schouders eronder zet en met ons het beste ervan wilt maken.
Op dit moment is het leerkrachten tekort nog nooit zo groot geweest en dat merken wij ook aan de
beschikbaarheid van vervangers. Bij uitval is het vaak een hele puzzel om te zorgen dat de kinderen op school
onderwijs kunnen volgen. Op dit moment hebben we ook de leerkrachten die extra ingezet werden vanuit het
nationaal programma onderwijs, voor groepen ingezet. We proberen zoveel mogelijk vanuit kwaliteit en
stabiliteit voor de groepen de keuzes te maken. Echter, feit is dat het goed mogelijk is dat u in de ochtend nog
gevraagd wordt uw kind thuis te houden, omdat er niemand beschikbaar is voor de groep.
Dat gezegd hebbende, kijken we juist ook graag naar mogelijkheden en kansen. Eén daarvan is dat we ons
verdiept hebben in inzet van een nieuwe groep mensen, die zowel het onderwijs voor de kinderen kunnen
verrijken, als een bijdrage kunnen leveren aan het tekort aan vervangers. Hiervoor hebben we ons aangemeld
bij Qrabbl, een organisatie die qrabblaars levert voor het onderwijs. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Daarnaast vindt u informatie over schooljudo, waarmee alle groepen deze
week starten. Wij denken een hele mooie toevoeging op het aanbod op de
sociaal emotionele ontwikkeling en bewegingsonderwijs. Iets dat we door de
middelen vanuit het nationaal programma onderwijs ook kunnen realiseren.
Met sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
31 januari-4 februari 2022

Adviesgesprekken groep 8

START SCHOOLJUDO
Vanaf dinsdag 18 januari starten wij met een traject van
12 lessen judo op school voor alle groepen. Deze lessen
worden gegeven door een ervaren judoleraar vanuit de
organisatie schooljudo. Het programma is gericht op de
sociaal emotionele ontwikkeling en weerbaarheid van
kinderen. De filosofie achter het programma is gebaseerd
op zogeheten skills4life die een basis hebben in judo en
die door schooljudo worden omschreven als:
samenwerken, respect, vertrouwen, weerbaarheid,
discipline en beheersing.
Het programma richt zich dus niet alleen op leuke
judolessen, maar op de waarden die eraan ten grondslag liggen en wat die kunnen betekenen voor het kind, de
leerkracht en de school.
De lessen vinden plaats tijdens de gymtijd op dinsdag of donderdag.
Dinsdag groepen: 1-2a, 1-2b, 1-2c, 3, 8a, 8b
Donderdag groepen: 4, 5, 6a, 6b, 7a, 7b
Verzoek: Vanwege de huidige maatregelen maken wij nog geen gebruik van de judopakken, maar nemen de
kinderen deel in de eigen gymkleding. Heel fijn als dit een lange broek (gymbroek/jogging
broek/trainingsbroek) of een legging is.

INZET QRABBLAARS
Het kan zijn dat uw kind een keer thuis vertelt over bijvoorbeeld een middag
theater, techniek of kunst door een andere juf of meester. In dat geval heeft een
qrabblaar een dag(deel) lesgegeven aan de groep.
Afgelopen week hebben wij de eerste ervaring hiermee
opgedaan. Waar wij anders twee groepen acht een middag naar
huis hadden moeten sturen, hebben zij nu les gehad van een
theaterdocent of beeldend vormgever. Ingezet vanuit de
organisatie Qrabbl, die zorg draagt voor een zorgvuldige selectie
van mensen. Het zijn bevlogen vakmensen die héél goed zijn in
wat ze doen en je leerlingen met veel plezier meenemen in hun
wereld. Zodoende kunnen kinderen compleet nieuwe talenten
ontdekken en ontwikkelen ze vaardigheden die essentieel zijn in
de 21ste eeuw.
Hoewel veel qrabblaars ook een lesbevoegdheid hebben, volgen zij nadrukkelijk niet het reguliere programma,
maar geven zij lessen vanuit hun eigen expertise. Dit kan heel divers zijn, wetenschap, opera, programmeren,
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filosoferen...het kan allemaal voorbij komen. Doordat er sprake is van een grote pool, is er vaak (bij vroegtijdig
aanvragen) altijd iemand beschikbaar. Wij als school kijken altijd of wij een match zien met de betreffende
groep en maken een keuze uit het beschikbare aanbod. Wanneer een qrabblaar wordt ingezet, zorgen wij altijd
voor een warme ontvangst en iemand waarop hij/zij kan terugvallen.

FIETS VERLICHTING
We willen kinderen en ouders er nogmaals op attenderen dat het belangrijk is
om in de donkere maanden goed verlicht op pad te gaan, zodat je zichtbaar bent
voor de overige weggebruikers.
Blijft u alert!

EVEN VOORSTELLEN …
Ik ben Paul van Kuijeren, getrouwd met Andréa, 40 jaar en geboren en getogen in Lieshout.
Onze zoon Bram zit in groep 6 en dochter Imke in groep 3.
Mijn aandacht bij de oproep voor de MR werd getrokken doordat men een kandidaat zocht
met (bij voorkeur) een financiële achtergrond. Als zelfstandig accountant heb ik deze
achtergrond en ben ik gaan nadenken of deelname aan de MR wat voor mij is.
Na telefonisch overleg met Petra over de inhoud van de functie heb ik besloten mezelf
kandidaat te stellen.
Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn bij hetgeen zich in Lieshout afspeelt en met kinderen
op de basisschool is de MR hier ook een onderdeel van.
Ik hoop dat andere ouders de weg naar mij of een ander MR lid weten te vinden als er voor hen zaken spelen
waar de MR een rol in kan hebben.
Groet Paul
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NIEUW VAN DE BIBLIOTHEEK
Geef een boek cadeau!
De campagne ‘Geef een boek cadeau!’ bestaat 5 jaar. Doel van deze actie
is om alle kinderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Vanaf
11 februari is Het achterhuis van Anne Frank voor €2,99 te koop in de
boekhandel.

Tips thuis te oefenen met lezen
1. Kies een leuk boekje uit.
2. Samen lezen: lees zelf het boekje door en kies een hoofdstuk uit
om voor te lezen. Bespreek kort de inhoud. Verdeel de tekst en
lees die vervolgens samen.
3. Terugblik op de tekst: praat na over het verhaaltje.
4. Waardeer samen het boek.

Nationale Voorleesdagen 2022
De gezelligste week van het jaar gaat bijna van start! Van woensdag 26 januari tot en met zaterdag 5 februari
vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Tijdens deze dagen bruist de bibliotheek van activiteiten voor
peuters en kleuters.
Online voorleesontbijt met Wiebe Wasbeer
De bibliotheek trapt dit jaar de Voorleesdagen af met een digitaal voorleesontbijt, op woensdag 26 januari van
10.00 – 10.45 uur. Angelique en Wiebe Wasbeer hebben een heerlijk ontbijt en lezen voor uit het boek ‘Vos gaat
een stukje rijden’, een vrolijk verhaal voor kleine coureurs. Na het verhaaltje zingen ze liedjes en doen ze een
spel. Met hun eigen boterhammetje of bordje pap kunnen peuters en kleuters thuis aanschuiven aan dit
voorleesontbijt, via Zoom via bibliotheeklagebeemden.nl.
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