18 juli 2022 - extra

INLEIDING
Beste ouders,

GROEPSVERDELING
Nu ook de laatste details bekend zijn ziet u hieronder de definitieve groepsverdeling voor het schooljaar 20222023.
Locatie Grotenhof
Jessica Rijvers
Leerkracht groep 0-1 ma-di-wo (vanaf 12-09-2022 met zwangerschapsverlof)
Susanne Lier
Leerkracht groep 0-1 ma t/m do (vervanging Jessica)
Carla Hupkes
Leerkracht groep 0-1 do-vr
Gerrie Swinkels
Leerkracht groep 1-2A ma t/m vr
Malika van Dijk
Leerkracht groep 1-2B ma-di-wo
Lotte Schepers
Leerkracht groep 1-2B do-vr en 3 ma-di
Conny Tijs
Leerkracht groep 3 wo-do-vr, om de week op di
Mariela v.d.Velden
Leerkracht groep 4 ma-di-wo
Betty Huybers
Leerkracht groep 4 wo-do-vr
Valentine v.Vijfeijken Leerkrachtondersteuner groep 4, ma-di-do
Monique van Kleef
Leerkracht groep 5 ma-di-vr
Christel Segers
Leerkracht groep 5 di-wo-do
Wendy Verbrugge
Onderwijsassistente groep 5 ma-wo-do-vr
Locatie De Wieken
Wilma de Jong
Lindy van Grieken
Sjoukje Douma
Laura Schmidt
Nicole Teunisse
Bart Slagter
Maud Houët
Martijn Brunas

Leerkracht groep 6 ma-di-wo-vr
Leerkracht groep 6 do en verrijkingsgroep ma
Leerkrachtondersteuner groep 6 ma-di
Leerkracht groep 7A
Leerkracht groep 7B ma-di-do-vr, wo extra
Leerkracht groep 7B wo en 8A do-vr
Leerkracht groep 8A ma-di-wo, do-vr extra
Leerkracht groep 8B ma t/m vr

Algemeen
Gonnie Verhagen
Marloes Cox
Harma van Dam
Herman Segers

Directeur ma t/m donderdag en vrijdagochtend
Intern begeleider ma-di-do
Administratie
Conciërge

Groepsverdeling bij de kleuters
N.a.v. vragen die we van ouders hoorden over de groepsverdeling bij de kleuters nog een korte toelichting:
- Zeker in de eerste periode als de groep 0-1 nog klein is zullen we regelmatig met kinderen uit andere groepen
samenwerken (zowel groep 2 als groep 1 kinderen).
- In alle groepen kijken we voor een passend aanbod voor kinderen. Dus ook in groep 0-1 krijgen kinderen met
bv. een ontwikkelingsvoorsprong een aanbod op maat.
- Leerkrachten hebben bij de verdeling rekening gehouden met wie kinderen spelen. Weet dat kinderen op
school niet altijd dezelfde kinderen kiezen als waar ze na school mee afspreken. Dat heeft bijvoorbeeld ook te
maken met welke activiteiten kinderen graag kiezen.

- We blijven werken met 4xWijzer waardoor kinderen regelmatig met kinderen van andere klassen
samenwerken.
- Ook crea-uren blijven we vormgeven, ook hierbij werken we groepsdoorbrekend.
- Tenslotte spelen kinderen ook samen buiten.

Ophalen van de kleuters
Nu er (op dit moment) geen coronaregels zijn zorgen we dat na de vakantie de ophaalplekken voor kleuters
weer zo zijn dat u ook informeel even contact kunt hebben met de juf. Na schooltijd kunt u altijd even met uw
kind in de klas kijken. Verder gaan we regelmatig momenten inplannen, waarop u in de klas kunt komen kijken.
Vanaf het nieuwe schooljaar worden alle kleuters op dezelfde plaats opgehaald. De kleuters komen via de
corridor naar buiten. Ze slaan rechtsaf richting de hoofdingang van het dorpshuis. Dit is de plek waar groep 1-2a
dit jaar opgehaald werd.

Inloopmomenten
In de loop van een thema zullen wij na schooltijd inloopmomenten organiseren voor ouders en kinderen, zodat
ouders een beeld krijgen van het thema. Natuurlijk zijn ouders op andere momenten ook altijd welkom om na
schooltijd even binnen te lopen.

BESLISBOOM/CORONAMAATREGELEN
Op dit moment zijn er geen aparte maatregelen voor scholen of kinderdagverblijven. Wel gelden de algemene
basisadviezen om verspreiding van het virus te beperken.
• Bij klachten blijf je thuis en doe je een zelftest o
 Bij een positieve zelftest ga je direct in isolatie, je hoeft je niet bij de GGD te laten testen. o Wanneer de
uitslag van de zelftest negatief is, mag je weer naar school of werk komen
 Wil een kind zich niet laten testen? Dan is het advies dat het kind thuisblijft totdat hij/zij 24 uur volledig
klachtenvrij is, met een maximum van 7 dagen na de eerste dag van klachten.
Sinds 7 juli 2022 is er een nieuwe beslisboom, die u kunt vinden op onze website en via onderstaande link:
https://www.boink.info/beslisboom

HOOFDLUIS
Onze school hanteert een hoofdluisprotocol. Waar we voor corona nog luizenouders hadden is dat door corona
komen te vervallen. Hierdoor is het extra belangrijk dat u het bij ons meldt als u bij uw kind luizen constateert.
Dan kunnen wij de andere ouders informeren. Als er luizen geconstateerd zijn bij een kind zou het toch fijn zijn
als er enkele ouders beschikbaar zijn die de betreffende groep willen controleren om verdere verspreiding te
voorkomen. Mocht u dit op afroep eventueel willen doen dan kunt u dit doorgeven aan de directie
(gonnie.verhagen@eenbes.nl) of u spreekt mij even aan in de corridor 's morgens.

INLOOP-/INFORMATIEAVOND
Inloopavond alle groepen
Donderdag 15 september is de informatieavond. Dit jaar kiezen we voor een vorm waarin u samen met uw kind
naar de klas van uw kind gaat, zodat uw kind u kan rondleiden door de klas. Op deze manier kunt u ook
informeel kennismaken met de leerkracht. Tussen 18.00 tot 19.00 is er vrije inloop voor ouders met kind.
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Informatieavond groep 3 en 8
Uit ervaring weten we dat ouders van groep 3 (starten van het leesproces) en groep 8 (specifieke groep 8 zaken)
het fijn vinden om daar aan het begin van het jaar informatie over te krijgen. Aansluitend aan het
inloopmoment hebben deze twee groepen om 19.00 uur in het eigen lokaal een informatiemoment. Dit is
zonder uw kind. Ook in deze groepen is er om 18.00 de mogelijkheid voor een inloop samen met uw kind.

CREA-OCHTENDEN
Komend jaar hebben we ook weer crea-ochtenden. Om u de mogelijkheid te geven om eventueel op beide
locaties te helpen hebben we de tijden aangepast. Groep 1 t/m 4 start eerst, waarna groep 5 t/m 8 om 11.15
uur start. Op deze manier kunnen we ook eventueel nog workshops inplannen, zodat diegene op beide locaties
een workshop kan geven.

OPEN PODIUM
De open podia hebben we komend jaar verdeeld over woensdagen en vrijdagen, zodat wellicht ouders die op
woensdag moeten werken zo de mogelijkheid hebben om op vrijdag te kunnen gaan kijken.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Met het team zijn er nieuwe ontwikkelingen vastgesteld voor het nieuwe schooljaar. Door het jaar heen krijgt u
daarover meer informatie. Voor nu is het al belangrijk om te vermelden dat we met een nieuwe methode voor
rekenen gaan werken, Wereld In Getallen 5. Nieuwe rekenmethodes voldoen weer aan de nieuwste inzichten en
het onderzoek naar een nieuwe rekenmethode leerde ons ook dat (ook bij andere nieuwe methodes) de doelen
hoger liggen. Een voorbeeld daarvan is dat nieuwe methodes ervanuit gaan dat kinderen eind groep 4 alle
tafeltjes tot 10 beheersen. Dat was nu nog niet het geval. Het team zal regelmatig met elkaar in overleg gaan om
met elkaar de ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke afspraken te maken.
Verder starten we met een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Deze methode, HiRO, is gekoppeld
aan de judowaarden. Komend jaar zullen alle groepen weer judolessen krijgen. Dit jaar 6 lessen in de periode
rond de kerstvakantie. Met de methode kunnen we het hele jaar structureel preventief werken aan de
ontwikkeling van sociale vaardigheden. Dit heeft een positieve ontwikkeling op het groepsklimaat en zo leren
we binnen de school één taal daarin te spreken.

TERUGBLIK EERSTE PERIODE
In een erg drukke periode van het jaar ben ik gestart op de Sprankel. De eerste prioriteit lag op alle zaken voor
het nieuwe schooljaar in orde maken. Toch heb ik tussendoor ook al regelmatig met het team kunnen
overleggen en ook al een aantal ouders kunnen spreken. De dialoog in de driehoek school-ouder-kind vind ik erg
belangrijk. Ik maak dan ook in het nieuwe jaar graag tijd voor u vrij om met u in gesprek te gaan. Heeft u vragen
rondom uw kind dan is de eerste weg natuurlijk de leerkracht van uw kind. Soms zijn de zorgen over uw kind
wat groter. Ik ben als directeur dan gewend om ook op de hoogte te zijn en soms aan te sluiten bij overleggen.
Afgelopen week heb ik op locatie Grotenhof mijn kantoor ingericht op de begane grond bij het koffieapparaat.
Ook juf Marloes heeft daar een werkplek zodat ik ook betrokken ben bij de leerlingenzorg in het algemeen. Ik zit
nu in het hart van de school zodat zowel kinderen als ouders makkelijk bij me binnen kunnen lopen. Doe dat dus
gerust. U bent van harte welkom.
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Wij wensen u allemaal een hele fijne zomervakantie toe en zien alle kinderen terug op maandag 5 september
2022.
Met vriendelijke groet,
Gonnie Verhagen, directeur

Cursus Natuurouder
Kinderen leren met al hun zintuigen. Niet alleen door te lezen en te
luisteren, maar vooral door te voelen, te ruiken, te beleven en te doen. Wij
vinden het daarom belangrijk dat kinderen niet alleen in de klas, maar juist
ook buiten de klas kennis kunnen maken met de natuur en het milieu.
Spelen in de natuur is leuk en gezond en je leert het beste over de natuur
als je er middenin staat!
Wat zijn Natuurouders?
Een natuur (groot)ouder is een persoon die op vrijwillige basis op basisscholen de leerkracht helpt bij het
betrekken van leerlingen bij natuur en hen enthousiast hiervoor maakt, door kinderen natuur te laten beleven.
De natuurouder is vergelijkbaar met de lees(groot)ouder of hulp(groot)ouder. Het is een vorm van
ouderparticipatie.
Een IVN Natuurouder is dus iemand die het leuk en zinvol vindt om
- Samen met kinderen op onderzoek uit te gaan in de natuur
- Iets te leren over de natuur en de leefomgeving
- Leerkrachten van de basisscholen te helpen bij de uitvoering van praktische natuurlessen
Voor meer informatie en aanmelden:
cursuswerkgroep@ivnlaarbeek.nl
Adres:
IVN Laarbeek verenigingsgebouw
Beekseweg 3
5735 CB Aarle-Rixtel
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Tweedehands fietsenbeurs
Harmonie Sint Caecilia organiseert zaterdag 27 augustus haar jaarlijkse tweedehandse fietsenbeurs.
Een mooi moment om op jacht te gaan naar een andere fiets, voor uzelf - uw kinderen of voor uw kleinkinderen.
De fietsenbeurs is gratis toegankelijk en is 27 augustus geopend van 10:30 tot 13:00 uur op het speelplein van
Kindcentrum de Sprankel aan de Grotenhof in Lieshout. U heeft de keuze uit wel meer dan 200 fietsen.
Hoe werkt het? Fiets kopen:
Een degelijke fiets voor uzelf, een tweedehandse fiets voor de middelbare school of een mooi fietsje voor de
kleintjes. En dat allemaal voor een acceptabele prijs. Niet duur en toch goed. Er worden geen elektrische fietsen
verkocht, wel zijn er allerlei fiets-accessoires te vinden.
Hoe werkt het? Fiets verkopen:
Op 27 augustus kunt u tussen 9:00 en 10:30 uur ook uw fiets inleveren om deze te verkopen. Samen met de
aanwezige harmonieleden bepaalt u de prijs van uw fiets. De harmonieleden proberen de fiets voor u te
verkopen. Tussen 13:30 en 14:00 uur kan het geld of de niet verkochte fiets worden opgehaald. Van de
opbrengst gaat 15 % naar de Harmonie. Fietsen kunnen ook bij u thuis worden opgehaald, bel daarvoor met
0499 422348.
We hopen dat u een kijkje komt nemen tijdens de beurs.
Wie weet vindt u een leuke fiets of raakt u die fiets die al jaren in de schuur staat op deze manier kwijt. Of de
kinderfiets die uw (klein)kind is ontgroeid en waarvoor u op zoek bent naar een groter model. Zoekt u een fiets
die geschikt is voor bij de studentenkamer? Dan is de fietsenbeurs echt iets voor u.
Tot 27 augustus.
Harmonie Sint Caecilia.
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