Nieuwsbrief 3
Oktober 2018
Beste ouders/verzorgers,
Terwijl de bomen langzaamaan beginnen te
kleuren en ons plein al aardig bezaaid raakt met blad, tikt de temperatuur
momenteel nog met gemak de 20 graden Celsius aan. Een rare gewaarwording,
maar wat is het nog heerlijk buiten. Waar we maar kunnen maken we daar tussen alle lessen en het harde werken door - nog even dankbaar gebruik van.
In de school voelt het ook nog als een zwoele nazomer: Waar de leerlingen
normaal gesproken tegen de herfstvakantie onrustiger worden, heerst er nu
nog altijd een heerlijk rustige, fijne leer- en werksfeer op school. Regelmatig
krijgen we daarover - vanuit verschillende invalshoeken - opstekers.
Zo ook van u: Tijdens de heropening van de school hebben we u in de
gelegenheid gesteld om ons feedback te geven op een aantal punten waar onze
focus op heeft gelegen de afgelopen tijd. Uw input heeft ons enerzijds enorm
verblijd, anderzijds geeft het ons ook mooie nieuwe onderwerpen en doelen om
mee aan de slag te gaan.
Voor nu willen we u vooral hartelijk danken voor uw positieve en opbouwende
feedback. Blijft u ook in de toekomst vooral zo open en eerlijk met ons
communiceren, dat stellen wij erg op prijs en helpt ons steeds weer een stapje
verder. We streven ten slotte gezamenlijk hetzelfde doel na: Goed, eigentijds
onderwijs is een prettige omgeving voor al uw en onze kinderen.
Alvast een hele fijne (en hopelijk nog steeds zonnige) herfstvakantie gewenst!
Met vriendelijke groeten,
namens het team van Den Aldenhaag,
Eveline van Hemert

Belangrijke data
20 t/m 28 oktober
29 oktober, vanaf 19.00 uur

31 oktober
5 november
8 november, ochtend

Herfstvakantie
Evaluatie groep 6-7-8;
evaluatie groep 1-2-3;
informatie NIO-SEO groep 8
én Algemene Ouderavond (uitnodiging volgt)
Workshop voorlezen voor ouders
én Luizencontrole
Studiedag, alle kinderen zijn vrij!
Schoolverpleegkundige

(Vervolg belangrijke data)
9 november
12 november
14 november
5 december
6 december

Nationaal Schoolontbijt (informatie volgt)
Start Schoolfruit
NIO/SEO afname, groep 8
Sinterklaasviering (informatie volgt)
9.30 uur beginnen, i.v.m. Pakjesavond

Terugblik eerste weken schooljaar
Nu we tegen de herfstvakantie aan zitten, is het een mooi moment om een
eerste balans op te maken. Alle leerkrachten en leerlingen zijn inmiddels
gewend aan hun nieuwe groep, lokaal en aan elkaar. Iedereen kent inmiddels
het reilen en zeilen in de klas en is vertrouwd geraakt met alle dingen die het
nieuwe leerjaar en/of de nieuwe combinatiegroep met zich mee heeft gebracht.
Ook zijn de eerste hoofdstukken van verschillende vakgebieden al afgerond en
is nieuw opgedane kennis (en eerder opgedane kennis) getoetst. Daarnaast is
er in groep 1-2 al een thema Kleuterplein afgerond, ronden de groepen 4 t/m 8
deze week het eerste thema van onze geïntegreerde zaakvakmethode Blink
Wereld af en zijn we gestart met blok 2 van de Vreedzame School.
In gesprek met leerlingen, ouders en elkaar
horen we veel positieve dingen terug en ook op
de ‘flappen’ die we tijdens de heropening
hebben opgehangen, zijn veel mooie dingen
teruggekoppeld. Op deze opstekers, maar ook
op de andere zaken die u heeft aangegeven,
komen we tijdens de Algemene Ouderavond
van 29 oktober terug.
Zoals aan u beloofd bij de bekendmaking van
de
drie-combinatiegroepen
eind
vorig
schooljaar, willen we tevens graag met u
evalueren
hoe
het
werken
in
de
drie-combinatiegroepen verloopt. Voorafgaand
aan de Algemene Ouderavond hebben we hier
tijd voor ingepland. U ontvangt deze week nog
een mail met de uitnodiging voor deze avond en
de tijd waarop u verwacht wordt.

Activiteiten
Heropening school
Op maandagmiddag 1 oktober is onder toeziend oog van leerlingen, teamleden,
ouders en andere belangstellenden onze school officieel heropend. Er was
gelegenheid tot het bezoeken van alle klassen, waar de leerlingen lieten zien
waar ze mee bezig waren. Ook konden alle ruimtes binnen de school bezocht
worden, waarvan er een hoop waren heringericht en/of opgeknapt.

Daarnaast kregen ouders de gelegenheid om ons feedback te geven op een
aantal punten, door middel van ‘flappen’ die in de teamkamer waren gehangen.
Ook was er ruimte voor een preview van de nieuwe website. Voor de leerlingen
was er een alternatief programma samengesteld met onder andere dans, zang
en een kleurwedstrijd. Na de herfstvakantie worden de drie winnaars (één per
klas) bekend gemaakt.
Kinderboekenweek
Van 3 t/m 12 oktober vond de jaarlijkse
Kinderboekenweek plaats. Dit jaar was het
thema ‘Vriendschap: Kom erbij!’. Na een
gezamenlijke opening waarbij zelfs de vriendjes
Elmo en Koekiemonster uit Sesamstraat
aanwezig waren, zijn er in alle groepen
anderhalve week allerlei activiteiten gedaan die
in het teken stonden van lezen, leesplezier en
vriendschap.
Voorlezen,
kaarten
maken,
knutselen,
dansen,
gedichten
schrijven,
zingen...er is binnen het thema aan zo veel
mogelijk vakgebieden gewerkt. Ook hebben alle
klassen een vriendschaps thermometer gevuld
en is er groepsdoorbrekend een chaos-spel in
de school gespeeld. De Kinderboekenweek is
afgesloten met presentaties voor ouders,
opa’s/oma’s en andere belangstellenden, gevolgd door een kinderboekenmarkt
in de school. Hierbij was ook een stand van Bruna aanwezig, waar nieuwe
boeken gekocht konden worden. De Kinderboekenweek was weer een daverend
succes!
Studiedag leerkrachten
Op vrijdag 5 oktober waren alle leerlingen een dagje vrij. Het team van Den
Aldenhaag is op deze dag - tevens Dag van de Leerkracht - samen met de
teams van de overige twee scholen van scholenkoepel Buren-Zuid (De Hoge Hof
en De Blinker) naar het Nationaal Onderwijs Congres geweest in Bussum. Het
was niet alleen een leerzame, maar zeker ook leuke dag. Zo hebben een aantal
teamleden een inspirerende lezing van Erik Corton bijgewoond, over vrijheid in
het onderwijs. Verder werden er tal van interactieve workshops aangeboden:
onder andere over de toekomst van het onderwijs; kinderen die in beelden
denken; hoe je er met een les voor kunt zorgen dat kinderen de leerstof beter
onthouden; hoe je van je klas een escape room kunt maken en ga zo maar
door. Kortom: Een inspirerende dag, waarbij we nieuwe handvatten en
inzichten hebben gekregen om met uw kinderen aan de slag te gaan!
Bent u benieuwd naar een sfeerimpressie van de activiteiten die
we doen op school, of van de dagelijkse gang van zaken in de
klassen? Houdt dan onze Facebookpagina goed in de gaten. Hierop
worden met grote regelmaat foto’s, filmpjes en/of berichten
gepost.

Even voorstellen
Sinds het begin van het schooljaar is ons onderwijsteam verrijkt met een
vakleerkracht gym en een onderwijsassistent. Hieronder stellen zij zich graag
aan jullie voor.
Kevin Timmer - Vakleerkracht gym
Hoi allemaal,
Vanaf begin dit schooljaar ben ik als gymleerkracht vanuit het speciaal
basisonderwijs op Den Aldenhaag begonnen. Vanzelfsprekend heb ik een grote
passie voor sporten en ik geniet er echt van om deze te mogen delen met onze
leerlingen. Zelf heb ik altijd gevoetbald en heb ik op mijn voetbalvereniging
W.V.V. Wageningen jarenlang zowel jongens als meiden getraind, maar ik heb
ook een tijdlang gebadmintond en aan fitness gedaan. Natuurlijk heb ik nog veel
andere hobby's; zo ben ik een echte dierenliefhebber en houd ik van koken.
Wat het sportvak voor mij zo leuk maakt in het
basisonderwijs is dat eigenlijk iedere leerling
veel energie heeft en dat graag gebruikt om te
bewegen. Het enthousiasmeert me dan ook als
ik een rol speel in het positief ontwikkelen van
de sociale- en motorische vaardigheden van een
leerling en hij/zij succesbeleving heeft tijdens
een (sport)oefening. Ook zie ik graag dat een
groep zich opstelt als een hecht team, goed met
elkaar samenwerkt en elkaar helpt.
Gelukkig is sport daar heel visueel in en ervaar
ik dat dit al heel goed gaat binnen elke klas van
Den Aldenhaag. Het is dan ook mijn doel dat
iedereen gezamenlijk en met veel plezier naar
mijn gymlessen gaat, hier met een veilig gevoel
(nieuwe) sporten kan beoefenen en met een
grote glimlach weer de gymzaal verlaat.
Met sportieve groet, Kevin Timmer

Iris van Schijndel - Onderwijsassistent
Hallo,
Graag stel ik mij aan jullie voor: Mijn naam is Iris van Schijndel, ik ben 51 jaar
en moeder van 4 zoons. Daarnaast telt ons huishouden 2 honden, 2 katten en
een cavia. We wonen met veel plezier in het buitengebied van Dodewaard.

Sinds ruim een week ben ik 5 ochtenden in de week op Den Aldenhaag
werkzaam als onderwijsondersteuner. Dat is nog maar kort, maar vanaf het
moment dat ik voor mijn eerste gesprek de school binnenliep, voel ik me hier op
mijn gemak en ook welkom. Het werk is erg afwisselend omdat ik in groep 1, 2
en 3 èn in groep 6, 7 en 8 aanwezig ben.
Komend vanuit het Voortgezet Onderwijs, waar ik Engels heb gegeven, is dit
natuurlijk best een hele overstap. Ik geniet elke dag van de diversiteit aan
vakken, leeftijden en karakters van iedereen hier.
Engels geven was leuk. Toch kwam ik er achter
dat mijn belangstelling vooral lag bij de
ontwikkeling van een kind. Vandaar dat ik me
HBO bijgeschoold heb tot Kindercoach. Een
logisch vervolg was voor mij HBO Gezinscoach,
om het hele systeem breder te kunnen bekijken.
Ik was zo enthousiast, dat ik mijn eigen praktijk,
‘Praktijk Iris’, heb opgezet in een tuinhuis in
mijn tuin. Daar geef ik ook, sinds jaar en dag al,
piano- en gitaarlessen.
Mijn jongste zoon is inmiddels 14 en er kwam
meer ruimte op de ochtenden. Daarom ben ik op
zoek gegaan naar een invulling die goed
aansloot bij mijn achtergrond als docent èn als
coach. Ik ben erg blij om nu op Den Aldenhaag
aan het werk te zijn en zal mijn kwaliteiten
inzetten om de leerlingen te begeleiden en de
leerkrachten te ondersteunen, zodat ook ik
bijdraag aan wat al een fijne school is!
Ik hoop jullie eens te ontmoeten om kennis te maken, voor zover dat nog niet
gebeurd is.
Een hartelijke groet van Iris

Activiteiten rondom Gezonde School
Tandenpoetsles
Op vrijdag 2 november komt Karin van Herrewaarden, moeder van Luuk (groep
3) en werkzaam bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in Arnhem in
alle klassen een interactieve les geven over tandenpoetsen en het belang
hiervan. Uiteraard wordt het geleerde ook direct in de praktijk gebracht.

Schoolfruit
Dit schooljaar mogen we weer meedoen aan het
EU-Schoolfruitprogramma. Dit houdt in dat we vanaf de
week van 12 november t/m de week van 15 april vanuit
het
door
de
Europese
Unie
gesubsidieerde
Schoolfruitprogramma iedere week voor al onze leerlingen
drie stuks groente/fruit krijgen aangereikt. Meer informatie
over de organisatie hiervan volgt na de herfstvakantie.

Ouderbijdrage
Bij ons op school vragen we van u als ouders ieder schooljaar opnieuw om een
vrijwillige ouderbijdrage. Deze is momenteel vastgesteld op 40 euro per kind,
per schooljaar. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, willen we u toch graag
attenderen op het belang van het betalen van deze bijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage gaat rechtstreeks naar onze leerlingen toe; er is
geen buffer en iedere euro van de geïnde ouderbijdrage wordt daadwerkelijk
ieder schooljaar volledig uitgegeven aan de
leerlingen. Als ouder betaalt u dus als het
ware letterlijk voor uw eigen kind. Het geld
wordt besteed aan de diverse activiteiten,
vieringen en extraatjes die in het schooljaar
de revue passeren. Om u inzicht te geven in
hoe dit geld wordt uitgegeven, wordt tijdens
de
Algemene
Ouderavond
door
onze
Penningmeester de begroting doorgenomen.
Hierbij is zowel aandacht voor hoe uw geld het
afgelopen schooljaar is besteed, als voor hoe
we van plan zijn dit schooljaar het geld te
besteden.
Indien u de ouderbijdrage niet of niet in één keer kunt betalen, verzoeken we u
om dit aan te geven bij Eveline van Hemert (eveline.van.hemert@basisburen.nl
of middels een persoonlijk gesprek) zodat we samen kunnen zoeken naar een
passend alternatief. Ook wanneer u gegronde redenen heeft om niet te betalen,
vernemen we dit graag van u.
Wanneer u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt en u hierover ook niet op
eigen initiatief met ons in gesprek gaat, nodigen wij u zelf uit voor een gesprek.
Middels het verhelderen van het doel en belang van het betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage, streven we naar een zo groot mogelijk percentage betalende
ouders. Zo kunnen we nu en in de toekomst alle activiteiten, vieringen en
extraatjes blijven faciliteren voor uw kinderen.

Spreekuren schoolarts en schoolverpleegkundige
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van
GGD Gelderland-Zuid de ontwikkeling en gezondheid van onze leerlingen tijdens
de schoolperiode. De spreekuren van de schoolarts en schoolverpleegkundige
zijn hier een onderdeel van. Voor het komende schooljaar zijn de volgende data
vastgesteld (meer data volgen nog):
Donderdag 8 november (ochtend):
Dinsdag 15 januari (ochtend):
Maandag 20 mei (ochtend):

Schoolverpleegkundige
Schoolarts
Schoolarts

Het gaat hierbij om spreekuren waarvoor u als ouders wordt uitgenodigd. U
komt dan samen met uw kind. Dit kan zijn naar aanleiding van een screening,
maar evengoed naar aanleiding van een eigen vraag van u waarover u contact
hebt gezocht met de JGZ. U hoeft van te voren geen vragenlijsten in te vullen.
Los van bovenstaande spreekuren worden gezondheidsonderzoeken gepland.
Deze worden uitgevoerd door de assistenten en zijn in principe zonder ouders.
Wel wordt u hiervan uiteraard altijd van te voren op de hoogte gesteld.
Contact opnemen met de JGZ? Dat kan via:
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/jeugdgezondheidszorg/contact-e
n-locaties/

Activiteiten voor ouders
We zijn op school van plan om regelmatig activiteiten en workshops voor ouders
(en andere belangstellenden) te organiseren. Op woensdag 31 oktober om 8.30
uur geven we hiervoor de aftrap, met een gratis
informatiebijeenkomst van Marianne Winters. De
bijeenkomst wordt gehouden in de bovenruimte van
onze school. Ouders van kinderen uit de groepen 1
t/m 4 zijn hiervoor al uitgenodigd, maar ook voor de
overige ouders kan het leerzaam en leuk zijn.
Marianne Winters is tijdens het Voorleesontbijt in
januari 2018 bij ons op school geweest om voor te
lezen aan de leerlingen. Dit keer komt ze om ouders,
opa’s/oma’s en oppas-ouders van onze school én van
de Blokkendoos uitleg te geven over het belang van
voorlezen aan kinderen. Ze doet dit onder meer aan
de hand van haar eigen kinderboeken.

Marianne Winters schrijft niet alleen kinderboeken, ook schreef ze jarenlang voor
jeugdtijdschriften als Bobo en Dopido. Verder maakte ze tientallen liedjes,
werkte ze mee aan het ontwikkelen van een taalmethode en heeft ze veel
onderwijservaring.
Geef u - in het belang van uw kind - snel op voor deze bijzondere
informatiebijeenkomst! Dat kan door te mailen naar Marianne Franse
(marianne.franse@basisburen.nl). U komt toch ook?!

Oproepjes
Bonnetjes Bruna
Heeft u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek gekocht bij Bruna? Lever
dan deze week nog uw bonnetje in bij ons op school. Voor 20% van de
opbrengst van de Bruna-stand tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek,
plus de opbrengst van de door u ingeleverde bonnetjes, mogen we kinderboeken
komen uitzoeken bij Bruna ter aanvulling van onze schoolbibliotheek.
Bonnetjes kunnen worden ingeleverd op het bureau van Eveline, in de
directiekamer.
Project beeldende vorming
In verband met een project beeldende vorming dat Judith Spithoven begin mei
komt doen op onze school, bij dezen een oproep voor wol, touw, katoen en
mooie stofjes.
Heeft u hier thuis iets van liggen dat u niet meer gebruikt en kunt u dit missen?
Geef het dan mee aan uw kind. Inleveren kan op het bureau van Eveline, in de
directiekamer.
Hulpouder app
Er bestaat binnen onze school een hulpouder appgroep,
welke de Activiteitencommissie in het leven heeft geroepen
om zo kort mogelijke lijnen met ouders te kunnen hebben
wanneer ze hulpouders zoeken voor een activiteit. Bent u
nog geen lid van deze groep en wilt u dit wel graag worden?
Mail dan uw naam, de naam van uw kind en uw mobiele
telefoonnummer
naar
Eveline
van
Hemert
(eveline.van.hemert@basisburen.nl) zodat uw gegevens kunnen worden
doorgestuurd aan de beheerder van de appgroep.
Bent u lid van deze groep en wilt u de groep graag verlaten, dan kunt u dit op
eigen gelegenheid doen (of dit ook aan Eveline laten weten, op bovenstaand
e-mailadres).

Voor huidige appgroep leden nog even ter info: De app is enkel bedoeld voor het
middels
korte
lijnen
kunnen
faciliteren
van
hulpouders
door
de
Activiteitencommissie. Wanneer er gevraagd wordt wie op een bepaalde datum
of tijd kan helpen, graag alleen reageren indien u ook daadwerkelijk kunt. Voor
alle overige vragen of opmerking met betrekking tot activiteiten, graag de
commissieleden rechtstreeks benaderen en niet in de appgroep. Zo voorkomen
we met z’n allen onnodige ‘ruis’ op de lijn (waardoor in de praktijk vaak mensen
een appgroep verlaten).
Toestemmingsformulier AVG
In het kader van de Wet op de Privacy heb ik u enige tijd geleden een
toestemmingsformulier toegestuurd, met het verzoek deze voor ieder kind apart
in te vullen. Van veel ouders heb ik inmiddels de ingevulde gegevens binnen
gekregen, maar nog niet van allemaal. Daarom bij dezen nogmaals het verzoek
om het digitale formulier in te vullen. Gebruik daarvoor onderstaande link.
https://docs.google.com/forms/d/10c6mPVGOjtKJr8rUy-uGAd8kqt4MPyfibdhgZM
8FH0I/edit
Ondervindt u problemen met het invullen, of werkt de link bij u niet? Mail dan
even naar Eveline van Hemert (eveline.van.hemert@basisburen.nl) zodat we
samen naar een oplossing kunnen zoeken voor het probleem.
Workshop voor ouders met kinderen in de puberteit
Op woensdag 7 november van 19.30 tot 21.00 uur organiseert STIB (Sterk In
De Buurt, gebiedsteam voor de inwoners van Gemeente Buren rondom zorg en
welzijn) de workshop ‘Ouders en de puberteit, van opvoeden naar coachen’.
Deze workshop is bedoeld voor ouders/verzorgers van (pre)pubers.
“Als ouder van een puber krijg je te maken met allerlei veranderingen.
Veranderingen die leuk, maar ook lastig kunnen zijn. Je puber ontwikkelt zijn
eigen mening, neemt niet meer alles van je aan en heeft soms stemmingen die
sterk wisselen. Deze nieuwe periode vraagt andere vaardigheden van jou als
ouder. De ouderrol wordt meer coachend. Onderwerpen waar je als ouder in
deze periode mee kunt worstelen zijn: hoe vind ik de goede balans tussen
vrijheid geven en grenzen stellen, hoe zorg ik dat het contact goed blijft met
mijn kind en hoe ga ik om met discussies en ruzies.
Deze interactieve workshop geeft je tips om de veranderende ouderrol vorm te
geven en het contact met je puber zo prettig mogelijk te laten verlopen.”
Praktische informatie:
Datum: woensdag 7 november
Aanvang: 19.30 uur
Einde: 21.00 uur
Prijs: Gratis toegankelijk
Locatie: Maurik (precieze locatie volgt)
Aanmelden: vóór 1 november 2018, door een mail te sturen aan info@stib.nl

Update website en app
Tijdens de herfstvakantie gaat onze nieuwe website ‘live’. Na de herfstvakantie
zijn we dan weer te vinden via het vertrouwde webadres www.denaldenhaag.nl.
Ondanks dat de nieuwe website nog niet volledig gevuld is, vinden we het wel
belangrijk dat potentiële ouders en andere belangstellenden ons weer op het
internet kunnen vinden. Daarom is ervoor gekozen toch alvast online te gaan.
Het verder vullen van de website zal de komende weken gebeuren.
Vervolgens zullen we ook de schoolapp, welke achter de schermen momenteel in
de maak is, vullen en laten aanbieden aan de appstores. Zodra de schoolapp van
Den Aldenhaag gereed is, ontvangt u de benodigde informatie om de app te
kunnen downloaden en er gebruik van te kunnen maken.

