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Beste ouders/verzorgers,
Waar ik in de vorige nieuwsbrief nog schreef over
een zwoele nazomer, waarbij de eerste bladeren aan de grote bomen op ons
plein begonnen te kleuren, heeft dit nu plaatsgemaakt voor druilerig herfstweer
en bomen zonder blad. Wat een verandering!
Gelukkig zijn er ook dingen die niet veranderd zijn: In de school heerst nog
steeds de warme, prettige werksfeer waar ik u eerder ook al over berichtte.
Natuurlijk hebben de kinderen in de Sinterklaastijd geregeld ook even als een
ware herfststorm door de school geraasd, maar met de komst van de
kerstboom is direct de vertrouwde rust teruggekeerd.
De school ziet er weer prachtig uit, dankzij een groep actieve hulpouders die
samen met de kerstcommissie vorige week een avond in de weer is geweest om
de school in kerststemming te brengen. En met resultaat! Mocht u dit de
afgelopen dagen nog niet gedaan hebben, dan moet u echt even binnenlopen.
Het podium is ook dit jaar weer een heuse eyecatcher!
En dan nu nog even de laatste loodjes. Nog twee weken hard werken en veel
leren, maar zeker ook nog twee weken vol leuke dingen. De boom versieren in
de klassen, kerstknutsels maken voor de kerstmarkt en natuurlijk de
kerstviering zelf. Daarna gaan we allemaal genieten van een welverdiende
vakantie. Alvast een heel goed uiteinde gewenst!
Met vriendelijke groeten,
namens het team van Den Aldenhaag,
Eveline van Hemert

Belangrijke data
20 december
21 december, 12.30 uur
7 januari, 8.30 uur
9 januari
14 januari t/m 8 februari
15 januari
23 januari
28 januari
8 februari

Kerstviering:
8.30u tot 14.00u → continurooster
18.00u tot 19.00u → kerstmarkt op school
Start Kerstvakantie
Eerst schooldag in 2019 :-)
Nieuwjaarsviering voor ouders/verzorgers
Luizencontrole
Cito afname midden-meting alle groepen
Schoolarts (ochtend)
Voorleesontbijt, meer info volgt
19.30 uur MR-vergadering
Nieuwsbrief 5 komt uit

Den Aldenhaag weer ‘in de lift’
Al een aantal keer hebben we u kunnen melden dat we als school weer in een
positieve flow zitten. Alle neuzen staan dezelfde kant op, zowel binnen het team
als ook in samenwerking met de ouders/verzorgers. De sfeer op school is
rustig, gezellig en de omgang onderling is prettig. Hierover krijgen we nog
wekelijks terugkoppeling van ouders/verzorgers, maar ook van externen. Wie
er ook binnenloopt, altijd horen we dat er een rustige werksfeer hangt en dat
mensen zich welkom voelen. Een mooi compliment, wat we dan ook graag met
u delen.
Maar nog veel mooier: We groeien weer
als school! En daarmee bedoelen we een
groei in leerlingen. Zowel kinderen die
binnenkort 4 jaar worden als kinderen
die vanwege verhuizing een nieuwe
school nodig hadden, zijn de afgelopen
weken aangemeld bij ons op Den
Aldenhaag. Het maakt ons trots en blij
dat de ouders/verzorgers van deze
kinderen in gesprek met ons aangeven
dat ze in het dorp positieve verhalen
over de school gehoord hebben en dat
ze een bewuste keuze maken om hun
kind(eren) aan onze school toe te
vertrouwen.
Wat ons betreft is dit een compliment
aan ons allen: Het team, de kinderen maar zeker ook u als ouders/verzorgers.
Gezamenlijk hebben we het afgelopen jaar het tij weten te keren en brengen
we als een eenheid deze positieve ontwikkelingen naar buiten, het dorp in.
Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan, ga hier vooral mee door!

Activiteiten
Studiedag leerkrachten
Op maandag 5 november waren alle leerlingen een dagje vrij. Het team van
Den Aldenhaag is op deze dag samen met de teams van de overige twee
scholen van scholenkoepel Buren-Zuid (De Hoge Hof en De Blinker) naar het
symposium ‘Hoera, ik sta voor de klas!’ in Utrecht geweest. Tijdens dit
symposium hebben drie sprekers ons verrijkt met nieuwe inzichten rondom
positiviteit in de klas. Zo hebben we geleerd hoe we het opmerken van
problemen kunnen omzetten in het zien van kansen en mogelijkheden, welk
verschil we kunnen maken wanneer we ervan uitgaan dat talenten niet alleen
aangeboren zijn, maar zeker ook aangeleerd kunnen worden en welk verschil
het maakt wanneer we er bewust voor kiezen om vooral het positieve aandacht
te geven, in plaats van het negatieve. Kortom: Een inspirerende dag, die ons
niet alleen aan het denken zette maar ons ook praktische handvatten gaf om de
volgende dag direct in de klas/school mee aan de slag te gaan!

Sinterklaasviering
Ook Den Aldenhaag is dit jaar weer met een bezoekje van Sinterklaas vereerd.
Op woensdag 5 december kwamen we tot de ontdekking dat er een caravan op
het schoolplein stond. Niet veel later kwam de Sint aan bij school, maar...hij
was zijn pieten kwijt! En wat bleek? De pieten waren in slaap gevallen in de
caravan die op het schoolplein stond, waarna ze zich ook nog eens verslapen
hadden! Gelukkig kwam - zoals ieder jaar - uiteindelijk alles goed, zodat ook de
pieten mee naar binnen konden. De Sint en zijn pieten hebben de groepen 1
t/m 5 bezocht, waar alle kinderen na een persoonlijk verhaaltje van de Sint een
cadeautje kregen. Ook in groep 6-7-8 is de Sint nog even geweest, om alle
mooie surprises even te bewonderen en natuurlijk om zijn pieten nog wat
lekkers te laten uitdelen. Het was weer een zeer geslaagde dag, mede met dank
aan de Sinterklaascommissie!
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.
Activiteiten rondom Gezonde School
Schoolontbijt
Op vrijdagochtend 9
november
hebben
we meegedaan aan
het
Nationaal
Schoolontbijt. In alle
klassen waren de
tafels
gezellig
gedekt, waardoor we
bij de start van de
schooldag
direct
konden ontbijten. Na
een
informatief
filmpje
over
het
belang van gezond
ontbijten,
is
er
heerlijk gesmuld van de gesponsorde ontbijtpakketten. Van yoghurt met cruesli
tot boterhammen met kaas, van appels tot komkommer en van thee tot
melk...er was voor ieder wat wils.
In het nagesprek kwamen we er echter wel achter dat ontbijten nog steeds niet
voor al onze leerlingen een gewoonte is. Daar zijn we best van geschrokken.
Een goed ontbijt is immers noodzakelijk om je lijf ‘op te starten’ en voldoende
energie op te doen om op school tot leren te komen. Daarom willen we u via
deze weg aangeven dat het echt in het belang van uw kind en zijn/haar
leerprestaties is, dat er iedere ochtend ontbeten wordt. Wilt u hier alstublieft op
(blijven) toezien? Alvast bedankt!

Schoolfruit
Onze school doet, zoals u als het goed is weet, mee
aan het EU-schoolfruitprogramma. We zitten
inmiddels al weer in de vijfde week, wat inhoudt dat
we van onze leverancier al een hoop groente- en
fruitsoorten geleverd hebben gekregen. Zo hebben
we bijvoorbeeld al wortels, appels en peren gegeten.
En vorige week waren vooral de kiwi’s en
mandarijnen erg lekker, hebben we van de kinderen
terug gehoord. Deze week zitten er extra bijzondere appels bij de levering:
Vanwege de ontzettend warme zomer, heeft onze leverancier ‘super appels’
kunnen oogsten. Deze appels zijn groot genoeg om met twee kinderen van te
eten!

Communicatie en bereikbaarheid
We hechten op onze school veel waarde aan een goede, open communicatie en
vinden het belangrijk dat we goed bereikbaar zijn voor u als ouders/verzorgers.
Graag brengen we daarom nog even onder de aandacht op welke manieren u
ons kunt bereiken en wat we hierin prettig vinden.
Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, dan kunt u tussen 8.00u en 8.30u (of tussen 12.00u en
13.15u) naar school bellen om hem/haar ziek te melden. Neemt er niemand op,
spreek dan alstublieft de Voicemail in. Ook wanneer uw kind onverhoopt te laat
komt, willen we hier graag telefonisch van op de hoogte worden gesteld. Zo
weten we dat uw kind er nog aankomt en hoeven we ons niet onnodig zorgen te
maken en u hierover te bellen.
Verlof aanvragen
Voor een verlofaanvraag kunt u het beste op maandag, dinsdag of vrijdag even
binnenlopen.
Dan
kunt
u
in
de
directiekamer
een
papieren
verlofaanvraagformulier ophalen bij Eveline van Hemert. Dit formulier vult u
(thuis) in en retourneert u aan school. De directie bepaalt vervolgens op grond
van de wet- en regelgeving of het verlof wordt toegekend. U ontvangt hierover
altijd bericht, ook wanneer geen verlof wordt gegeven.
Communiceren met de leerkrachten
Wanneer u een afspraak voor uw kind heeft die noodgedwongen onder schooltijd
moet plaatsvinden, meldt u dit aan de leerkracht van uw kind. Dit kan
persoonlijk of vroegtijdig per mail. Ook wanneer u een vraag of opmerking heeft
met betrekking tot uw kind en zijn/haar functioneren in de groep, richt u zich op
deze wijze tot de leerkracht. Mailadressen zijn u bekend en/of vindt u op onze
website.

Communiceren met IB’ers en/of directie
Voor vragen, opmerkingen of klachten die geen betrekking hebben tot uw kind in
de groep en/of communicatie met de leerkracht, kunt u zich richten tot onze
IB’ers Marianne Franse en Cora den Ambtman wanneer het zaken rondom de
zorg van uw kind aangaat. Voor overige kwesties, of indien de eerder genoemde
opties onvoldoende zijn gebleken neemt u contact op met Eveline van Hemert
(of Henriëtte van de Sluis). Allen zijn het beste bereikbaar per mail (zie
website). Uiteraard kan binnenlopen op ieders werkdagen ook (zie voorkant
jaarkalender).
Communiceren richting de MR of de AC
Wanneer u algemene vragen, tips of ideeën heeft
voor de Medezeggenschapsraad (MR) en/of de
Activiteitencommissie (AC), kunt u hen bereiken
door
te
mailen
naar
mr.denaldenhaag@basisburen.nl (MR) of naar
ac.denaldenhaag@basisburen.nl (AC).
Vragen over een activiteit die georganiseerd wordt
Indien u een vraag, opmerking of klacht heeft
rondom een activiteit die wordt georganiseerd, is
de leerkracht die voor die activiteit in de
organisatie zit het eerste aanspreekpunt. Indien
desbetreffende leerkracht onvoldoende antwoord
kan geven, zal deze u doorverwijzen naar de
directie. Ouders die vanuit de AC meehelpen een
activiteit te organiseren (of hulpouders) zijn NOOIT aanspreekpunt. Hier kiezen
we heel bewust voor, omdat we als team altijd de eindverantwoordelijkheid
hebben.
Communiceren via mobiele telefoonnummers van teamleden
Geen van de teamleden stelt het op prijs om per Whatsapp bericht/SMS of
middels een telefoontje naar het mobiele privénummer te worden benaderd voor
ziekmeldingen, vragen, opmerkingen of klachten. We vragen u bij dezen dan ook
nadrukkelijk om de mobiele telefoonnummers van de teamleden alleen te
gebruiken op momenten dat zij zelf expliciet aangeven dat u hen hierop mag
contacten (bijvoorbeeld bij schoolreisje, schoolkamp of excursies) of in geval van
uiterste nood waarbij u eerst al heeft geprobeerd de school te bereiken.
Uitzonderingen hierop zijn de tijdelijke Whatsapp groepen die leden van de AC
en teamleden aanmaken bij het organiseren van een activiteit én afspraken die
teamleden zelf expliciet met een ouder/verzorger gemaakt hebben. We vragen
hiervoor uw begrip en rekenen erop dat u onze privacy (en vrije tijd)
respecteert.

Mededelingen
Kerstviering
Afgelopen week heeft u al een uitgebreide mail gehad omtrent het programma
voor de dag van de kerstviering. Middels deze weg daarop nog wel twee kleine
aanvullingen: We willen u erop wijzen dat tijdens de kerstmarkt de
verantwoordelijkheid voor uw kind(eren) bij u als ouders/verzorgers ligt. Dit
omdat het voor de leerkrachten niet mogelijk is om in een dergelijke setting het
overzicht over al hun leerlingen te houden. Daarnaast is het zo dat de
leerkrachten een groot deel van de tijd achter de kraam van hun groep staan.
Van te voren zullen zij met hun leerlingen afspreken wie hen op welk tijdstip
komt assisteren hierbij. Voor groep 1-2-3 geldt dat kinderen die graag even
willen assisteren, zich ter plekke kunnen melden bij hun juf achter de kraam.
(Het van te voren afspreken van een tijdstip is bij hen namelijk wat lastiger.)
Muziekproject
Na de kerstvakantie start voor de groepen 3 t/m 8 een muziekproject, samen
met De Hoge Hof uit Kapel-Avezaath. Voor de groepen 3 en 4 zijn dit tien lessen
Algemene Muzikale Vorming, waarbij zingen, spelen en bewegen centraal staat.
In de groepen 5 en 6 worden tien
lessen
rondom
verschillende
muziekinstrumenten
gegeven,
waaronder de hobo, de accordeon
en de saz (een Turkse gitaar). De
groepen 7 en 8 gaan aan de slag
met Creative Music Making, onder
leiding van twee muziekdocenten.
Ze gaan leren om zelf muziek te
maken en werken toe naar een
groepscompositie.
Gymlessen
Na de Kerstvakantie zullen de gymlessen van onze vakleerkracht gym, Kevin
Timmer, op de maandagochtend gaan plaatsvinden. Dit in verband met het feit
dat hij er weer een school ‘bij’ heeft gekregen om gymlessen aan te verzorgen,
maar die op maandag geen gymzaal beschikbaar heeft. Zodoende hebben we
besloten, om zowel hem als die school tegemoet te komen, om te wisselen van
de dinsdagochtend naar de maandagochtend.
Voor de gymlessen geldt nog altijd dat gymkleding én goed passende
gymschoenen verplicht zijn. Aangezien we merken dat de kinderen regelmatig
een groeispurt doormaken, is het in de kerstvakantie wellicht een mooi moment
om te controleren of uw kind zijn/haar gymspullen nog past.

Nieuwjaarsviering voor ouders/verzorgers
Zoals u wellicht op de jaarkalender al heeft gelezen, houden we op maandag 7
januari om 8.30 uur een Nieuwjaarsviering voor
ouders/verzorgers. Omdat we het contact met u als
ouders/verzorgers erg hoog in het vaandel hebben staan,
bent u bij dezen van harte uitgenodigd om met ons het
nieuwe jaar in te luiden onder het genot van een kopje
koffie/thee en iets lekkers. Een mooi moment om
vakantieverhalen uit te wisselen en goede voornemens te
delen. We hopen dan ook velen van u op die ochtend de
hand te mogen schudden, uiteraard met alle tien de
vingers er nog aan! ;-)

Oproepjes
ICT technische ouder gezocht
Met dank aan sponsoring door een bedrijf waar één van onze ouders werkzaam
is, worden we op school van nieuwe schoolshirts voorzien. Deze shirts gebruiken
we bij activiteiten die buiten de school plaatsvinden, zoals een sporttoernooi of
de Avondvierdaagse. Ook voor schoolreisjes zouden de shirts gebruikt kunnen
worden.
Uiteraard is het de bedoeling dat het logo van onze school op de shirtjes komt te
staan. Hier moet echter eerst een aanpassing aan worden gedaan. Helaas is het
bestand waarin ons logo is opgeslagen niet toereikend om de benodigde
aanpassing te kunnen doen. Daarom zijn we met spoed op zoek naar iemand die
een PNG-bestand om kan zetten in een EPS-bestand. Bent u of kent u iemand
die dit voor ons zou kunnen doen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met
Eveline van Hemert, via eveline.van.hemert@basisburen.nl . Hopelijk kunnen we
dan snel overgaan tot het drukken van de nieuwe schoolshirts.
Klushulp gezocht
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart
organiseert het Oranje Fonds de grootste
vrijwilligersactie van Nederland: NL-doet!
Ook Den Aldenhaag heeft zich hiervoor
aangemeld, om klussen in en rond de
school uit te voeren in samenwerking met
vrijwilligers. We hebben hiervoor ook een
mooie subsidie toegekend gekregen, wat
het mogelijk maakt ook daadwerkelijk aan
de slag te gaan.
Dit gaan we doen op vrijdag 15 maart,
van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Klussen die we in ieder geval willen doen zijn het verven van verschillende
speeltoestellen en speelmaterialen, het verven van de binnenkant van het
fietsenhok en het realiseren van een houten buitenkeukentje op het kleuterplein,
waar de kinderen met zand, water, potten, pannen en pollepels aan de slag
kunnen. Hoe meer hulp, hoe meer kleine overige klusjes we ook nog kunnen
doen.
De materialen verzorgen wij, maar voor het uitvoeren van deze klussen zijn we
op zoek naar vrijwilligers. Daarom bij deze de oproep: Heeft u tijd op
vrijdagochtend 15 maart en draagt u onze school een warm hart toe, kom dan
helpen
klussen!
Opgeven
kan
door een mailtje te sturen naar
eveline.van.hemert@basisburen.nl .
Toestemmingsformulier AVG
In het kader van de Wet op de Privacy heeft u enige tijd geleden een
toestemmingsformulier toegestuurd gekregen, met het verzoek deze voor ieder
kind apart in te vullen. Van veel ouders hebben we inmiddels de ingevulde
gegevens binnen gekregen, maar nog niet van iedereen. Daarom bij dezen
nogmaals het verzoek om het digitale formulier in te vullen, indien u dit nog niet
eerder gedaan heeft. 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.

Tips voor ouders/verzorgers
Technisch lezen
Bent u al bekend met BoekStart? BoekStart stimuleert lezen bij
baby’s en peuters, om zo de kinderen van jongs af aan
leesplezier
te
laten
beleven
en
al
vroegtijdig
hun
taalontwikkeling te stimuleren. Als ouder/verzorger kunt u hier
namelijk van grote invloed op zijn, door bijvoorbeeld al vanaf de babyleeftijd
boekjes te ‘lezen’ met uw kind en de plaatjes te benoemen die uw kind ziet.
Maar ook voor oudere kinderen (en hun ouders) heeft BoekStart iets te bieden.
Op hun website kun je bijvoorbeeld zien welke boekentips andere
ouders/verzorgers geven en is een zogenaamde boekenzoeker te vinden die
kinderen helpt met het zoeken van een voor hen geschikt boek.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op de website van BoekStart
(www.boekstart.nl) of ga voor tips en adviezen naar het specifieke gedeelte:
https://www.boekstart.nl/wat-is-boekstart/sites-over-voorlezen-en-educatie/
https://www.boekstart.nl/wat-is-boekstart/over-boekstart
Aanvullende materialen voor thuis
Regelmatig horen we terug dat er ouders/verzorgers zijn die graag educatieve
materialen aan hun kind(eren) willen geven bij bijvoorbeeld een verjaardag. Een
mooi initiatief, wat wij als school zeker stimuleren. Wel vinden we het dan
belangrijk dat de educatieve materialen van thuis aansluiten bij de leerstof van
school. Recent hebben we van één van de uitgeverijen waar wij onze
lesmaterialen vandaan halen, een overzicht gekregen van voorbeelden van
educatieve materialen voor thuis die aansluiten bij de lesmethoden die wij op
school gebruiken, Graag willen we dit overzicht met u delen. Wilt u het volledige
aanbod graag zien, kijk dan op www.zwijsen.nl .

Kindpakket
Graag willen we u op de hoogte brengen van het bestaan van het zogenaamde
Kindpakket van Gemeente Buren. Dit pakket is bedoeld om elk kind mee te
kunnen laten doen aan sport en spel, ook wanneer daar thuis eigenlijk geen geld
voor is. Gemeente Buren werkt hiervoor samen met het Jeugdsportfonds, het
Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. Onder de noemer ‘Kansen voor alle
kinderen’ werken zij samen zodat alle kinderen in de gemeente Buren gelijke
ontwikkelingskansen hebben. Meer informatie hierover treft u aan in de bijlagen
bij deze nieuwsbrief.

Update website en app
Onze nieuwe website www.denaldenhaag.nl is sinds de herfstvakantie ‘live’.
Inmiddels is deze, op enkele pagina’s na, volledig gevuld. Wanneer u hierop
kijkt, zult u merken dat de Schoolgids nog mist. Op dit moment ligt de tekst bij
de vormgever, om er ook qua opmaak iets moois en eigentijds van te maken.
We hopen u vlak na de kerstvakantie onze nieuwe Schoolgids te kunnen
presenteren op de website. We zullen u hierover berichten, zodra deze
beschikbaar is. Ook de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie is
afgelopen week gevraagd een klein stukje tekst te schrijven over hun
bezigheden en leden. De verwachting is dat ook deze pagina’s rond de
kerstvakantie gevuld zullen zijn.
Daarnaast kunnen we u melden dat de app zo goed als af is. Vandaag wordt
hieraan de laatste hand gelegd, daarna gaan we onze aanbieder melden dat ze
de livegang in gang mogen gaan zetten. Naar verwachting is onze schoolapp na
de kerstvakantie beschikbaar. Zodra u deze kunt downloaden in de appstores,
komt er promotiemateriaal inclusief uitleg voor het downloaden uw kant op. Voor
nu vragen we nog heel even uw geduld...

