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Februari 2019 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Voor u ligt alweer de nieuwsbrief van februari.        

Wat vliegt de tijd toch! Waar voor de kerstvakantie vaak nog het gevoel heerst              

‘het schooljaar is net begonnen’ voelt dat nu heel anders: In alle klassen zijn              

we de afgelopen weken druk bezig geweest met de zogenaamde middenmeting,           

wat inhoudt dat er in alle groepen (vanaf groep 2) voor een aantal vakgebieden              

een methode onafhankelijke toets is afgenomen. Voor ons is dit altijd het            

moment waarop we een tussenbalans opmaken: Hoe staan we ervoor, hoe           

doen onze leerlingen het ten opzichte van zichzelf, de rest van de groep en het               

landelijk gemiddelde? 

Nu deze toetsen zijn afgerond en ook zijn ingevoerd in ons zogenaamde            

leerlingvolgsysteem begint voor ons een andere mooie klus: Het analyseren van           

alle toetsgegevens, om zo de vertaalslag te maken naar: Wat hebben we            

onderwijsinhoudelijk nog te doen het komende half jaar? Want natuurlijk volgen           

we de methodes, om de leerlingen zo alle lesstof van een schooljaar eigen te              

maken. Meer er is meer: Door goede analyse weten we eind volgende week ook              

precies op welke vaardigheden, onderdelen of doelen we nog extra moeten           

inzetten, of welke leerlingen een dusdanige groei hebben doorgemaakt dat ze           

verrijkende leerstof aankunnen op een bepaald vakgebied.  

Natuurlijk snappen wij dat u als ouders/verzorgers ook erg benieuwd bent naar            

de vorderingen van uw kind(eren). Daarom vinden in de week van 4 maart de              

10-minutengesprekken plaats. Hiervoor kunt u in de week van 18 februari een            

uitnodiging verwachten. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht de         

vorderingen van uw kind(eren) met u, kunnen de toetsresultaten toegelicht          

worden en hoort u het als er iets specifieks is waar de tweede helft van dit                

schooljaar de focus op komt te liggen binnen het onderwijs aan           

uw kind(eren). We zien ernaar uit u dit allemaal te kunnen           

vertellen, dus heel graag tot dan! 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van Den Aldenhaag, 

Eveline van Hemert 

 

 

Belangrijke data 

 

13 februari Proeftoets DIA groep 8  

18 februari Uitnodiging 10-minutengesprek wordt verstuurd 

19 februari Laatste werkdag juf Rosanne 

22 februari Juffendag/Carnaval 

23 februari Voorjaarsvakantie t/m 3 maart 

 



(Vervolg belangrijke data) 

 

4 maart Rapport 1 mee 

Week van 4 maart 10-minuten gesprekken 

6 maart Luizencontrole 

15 maart NL Doet! 

1 april MR-vergadering 

5 april Nieuwsbrief 6 komt uit 

 

 

Gewijzigde datum voor in de agenda 

 

Zoals u op de Jaarkalender wellicht al gezien heeft, staat er op vrijdag 26 april               

een Lenteviering gepland. Dit hadden we gedaan, omdat op de donderdag vóór            

Pasen (waarop we normaal gesproken een Paasviering hebben) de Cito Eindtoets           

van groep 8 gepland stond. Echter, inmiddels is bekend dat we niet de Eindtoets              

van Cito maar de Eindtoets van DIA gaan afnemen. Voor deze Eindtoets zijn we              

flexibeler in afname, wat inhoudt dat we alsnog een Paasviering kunnen plannen. 

 

Kortom: De Lenteviering van vrijdag     

26 april komt te vervallen. In plaats       

hiervan zullen we op donderdag 18      

april een Paasviering houden. Tijdens     

deze Paasviering hanteren wij een     

continurooster van 8.30 uur tot     

14.00 uur. Noteer dit dus alvast in uw        

agenda! 

 

Terugblik activiteiten 

Kerstviering 

Op donderdag 20 december hebben de leerlingen genoten van een zalig           

kerstontbijt in de centrale hal van de school. Iedereen zag er prachtig uit en              

had heerlijke hapjes meegebracht. Aansluitend hadden de leerlingen een leuk          

programma in de klassen. Voor een zalige pannenkoekenlunch werd gezorgd,          

met grote dank aan alle hulpouders! Ook was er een heuse kerst bioscoop, met              

in iedere klas een andere kerstfilm waar de leerlingen naartoe konden gaan. De             

dag werd afgesloten met in de avond een sfeervolle kerstmarkt, waarvan de            

opbrengst naar de school gaat. Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan, deze            

wordt enorm gewaardeerd en is zeer welkom!  

Voorleesontbijt 

Een andere activiteit die de afgelopen weken heeft plaatsgevonden, is het           

Voorleesontbijt. Dit ontbijt vindt jaarlijks plaats rondom de Nationale         

Voorleesdagen en koppelen wij altijd aan het thema van de Kinderboekenweek           

van datzelfde schooljaar. In het kader van het thema ‘Vriendschap’ kregen we            

twee oude bekenden op bezoek: De vriendjes Koekiemonster en Elmo, met wie            

we tijdens de Kinderboekenweek al hadden kennisgemaakt. Nadat de leerlingen          

op kussens en in pyjama naar de voorleesverhalen hadden geluisterd is er in de              

klassen ook nog heerlijk ontbeten. Het was mede dankzij de hulpouders weer            

een geslaagde activiteit! 



 

 

Stand van zaken behoeftepeiling continurooster en BSO 

 

De afgelopen maanden hebben we de behoeftepeiling voor een eventueel          

continurooster en/of BSO uitgezet, teruggekregen en uitgebreid bekeken. Ook         

zijn de uitkomsten inmiddels binnen het team en de MR gedeeld en is hierover              

gesproken. Via deze weg willen we u graag op de hoogte brengen van de stand               

van zaken op dit moment, evenals de volgende te nemen stappen voor ons. 

 

Het overgrote deel van de ouders/gezinnen staat positief tegenover de eventuele           

invoering van een continurooster. Enkele ouders/gezinnen staan er neutraal in          

en enkele ouders/gezinnen zijn tegen. In overleg met het team en de MR hebben              

we besloten dat de uitslag ons voldoende aanleiding geeft om nader te            

onderzoeken hoe een eventuele invoering organisatorisch zou kunnen worden         

neergezet, onder andere rekening houdend met de pauzes waar de leerkrachten           

recht op hebben. Ook de door een aantal van u geplaatste opmerkingen, vragen             

en/of bezwaren nemen we hierin mee, evenals de groeiende behoefte aan BSO.            

We zijn in gesprek om te bekijken of er mogelijkheden zijn voor een BSO in               

Zoelen. Zodra we dit alles onderzocht hebben koppelen we dit weer terug naar             

het team en komt het terug bij de MR ter instemming. 

 

Na de meivakantie nemen we een definitief besluit. Mochten we besluiten dat we             

daadwerkelijk overgaan op een continurooster, zal dit pas na de zomervakantie           

ingevoerd worden.  

 

Informatie rondom Gezonde School 

 

Voedingsbeleid 

Met de werkgroep Gezonde School     

hebben we de afgelopen tijd vooral      

gesproken over gezonde voeding en     

onze ideeën hierover. Doel is om      

uiteindelijk een officieel   

voedingsbeleid op te stellen en te      

gaan hanteren. Echter, hierin vinden     

we het belangrijk om ieders mening      

mee te nemen en niet alleen die van        

de werkgroep. Daarom is inmiddels     

ook binnen het team en met de MR        

over gezonde voeding gesproken.    

Ook aan uw mening hechten we veel       

waarde, vandaar dat u binnenkort     

een lijst met stellingen kunt     

verwachten waarvan we u willen     

vragen deze voor ons in te vullen.       

Houdt uw mailbox dus goed in de gaten. 



 

Oudernieuwsbrief EU-Schoolfruit 

Zoals u als het goed is weet, doen wij als school mee aan de              

EU-Schoolfruitregeling, wat inhoudt dat al onze leerlingen nog tot midden april           

iedere week drie dagen van fruit worden voorzien door onze          

schoolfruit-leverancier. Als school ontvangen we hieromtrent wekelijks een        

interessante nieuwsbrief, maar wist u dat er ook een speciale Oudernieuwsbrief           

is? 

 

Ga naar:  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuw

sbrief-EU-Schoolfruit.htm#tab1  

en klik op ‘Nieuwsbrief ouders’. Hier kunt u uw e-mailadres invullen en als het              

goed is ontvangt u dan voortaan wekelijks de Oudernieuwsbrief. Hierin is onder            

andere te lezen welk fruit de week erop wordt aangeboden aan uw kind(eren),             

maar er staan ook allerlei interessante weetjes en tips in. 

 

Mededelingen 

 

Groep 4-5 

De ouders/verzorgers van groep 4-5 zijn al een tijdje op de hoogte, maar via              

deze weg willen we ook alle andere ouders/verzorgers van de school op de             

hoogte stellen van het feit dat juf Rosanne (geeft les op dinsdag in groep 4-5)               

ons helaas gaat verlaten.  

In verband met een    

verhuizing, wordt de   

afstand tussen haar   

thuis en haar werk te     

groot. Juf Rosanne heeft    

altijd met veel plezier en     

toewijding op onze   

school gewerkt, in   

verschillende groepen.  

Naast de dag die ze bij      

ons op Den Aldenhaag    

werkt, werkt ze ook nog     

twee dagen op de    

Beatrixschool in Buren.   

Ook daar zal ze na de      

Voorjaarsvakantie niet  

meer terugkeren.  

 

Op dinsdag 19 februari zal Rosanne voor het laatst op onze school aanwezig zijn.              

Een ieder die afscheid van haar wil komen nemen, kan dit diezelfde dag             

aansluitend aan schooltijd komen doen. 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm#tab1
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm#tab1


Voor groep 4-5 houdt dit in dat er na de Voorjaarsvakantie op de dinsdag een               

nieuwe juf komt werken: Loïs Heinen. In een volgende Nieuwsbrief stelt zij zich             

graag uitgebreid aan u voor. Kennismaken met Loïs kan op maandag 4            

maart. Ze zal dan een dag meedraaien met juf Joke. Dinsdag 5 maart staat juf               

Joke zelf voor de groep, Loïs zal starten op dinsdag 12 maart. 

 

Whatsapp groepen 

Via deze weg willen we u er graag nog eens op attenderen dat er meerdere               

Whatsapp groepen bestaan binnen Den Aldenhaag. Zo is er een Whatsapp groep            

voor Hulpouders, waarop leden van de Activiteitencommissie regelmatig om         

hulpouders vragen voor een bepaalde activiteit.  

Daarnaast is het zo dat er ook van iedere klas (groep 1-2-3, groep 4-5 en groep                

6-7-8) een Whatsapp groep bestaat, met hierin zo veel mogelijk ouders uit            

desbetreffende groepen.  

Wilt u er allemaal alert op blijven dat u de          

Whatsapp groep(en) waar u deel van uitmaakt       

enkel voor de juiste doeleinden gebruikt? 

Doel van alle bovenstaande groepen is niet om hele         

gesprekken te voeren, grappige dingen te verspreiden of        

in veelvoud te reageren met bijvoorbeeld een       

beterschapswens wanneer u ter oren komt dat er        

iemand ziek is. De Whatsapp groepen zijn enkel bedoeld         

om snel te kunnen schakelen als ouders onderling,        

wanneer er bijvoorbeeld groepsbreed iets geregeld of       

georganiseerd moet worden.  

Bent u nog geen lid van één van de Whatsapp groepen en wilt u dit wel                

worden? Geef dit dan even aan door een mailtje te sturen naar            

eveline.van.hemert@basisburen.nl . 
 

AVG, Wet op de Privacy 

Sinds de ingang van de Wet op de Privacy zijn we constant bezig met het               

verbeteren van de bescherming van uw en onze persoonsgegevens. Een          

belangrijk onderdeel hiervan is dat we u allen gevraagd hebben om ons kenbaar             

te maken of uw kind(eren) wel of niet in beeldmateriaal en/of op social media              

kanalen van de school mag/mogen worden opgenomen. Gelukkig heeft inmiddels          

bijna iedereen dit gedaan.  

Graag willen we wel nog even nadrukkelijk uw aandacht vragen voor het            

volgende: Wilt u er alert op zijn dat u op bijvoorbeeld uw social media kanalen               

nooit foto’s en/of video’s verspreidt die u gemaakt heeft bij ons op school             

tijdens bijvoorbeeld een activiteit of viering zonder nadrukkelijke toestemming te          

hebben gevraagd aan de ouders/verzorgers van de kinderen die in beeld zijn            

gebracht?  
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Vanuit de MR... 

 

Vanaf nu willen we u op deze plek in de Nieuwsbrief wat vaker informeren over               

wat de Medezeggenschapsraad van Den Aldenhaag bezighoudt. We vergaderen         

eens in de 6 à 8 weken met de schoolleiding (Eveline en/of Henriëtte) en we               

willen de ouders op de hoogte houden van de onderwerpen die dan de revue              

passeren. De MR vergaderingen zijn opgenomen in de Jaarkalender die u aan het             

begin van het schooljaar ontvangen heeft. Binnenkort zullen de vergaderdata          

ook op de website worden vermeld. Onze vergaderingen zijn openbaar. Ook is            

het goed te weten dat u als ouders/verzorgers onderwerpen op de MR agenda             

kunt zetten door een e-mail naar mr.denaldenhaag@basisburen.nl te sturen. 

 

De meest recente MR vergadering was op maandag 4 Februari. Het was            

enigszins urgent om met de schoolleiding te spreken over hun wens om over te              

schakelen van de Cito Eindtoets naar de DIA Eindtoets als eindtoets voor onze             

leerlingen in groep 8. Het voordeel van deze toets is dat deze digitaal afgenomen              

kan worden en adaptief is (waarbij de moeilijkheid van de toetsvragen           

aangepast wordt aan het kennisniveau van de individuele leerling). Cito biedt           

deze mogelijkheid (nog) niet, en DIA staat bekend als een goed alternatief waar             

ook de voortgezet onderwijsscholen in de buurt bekend mee zijn. We hebben            

een goede inhoudelijke discussie gehad over dit onderwerp om het nut en de             

noodzaak helder te krijgen en vervolgens ingestemd met deze verandering zodat           

Juf Eva met de leerlingen van groep 8 hiermee aan de slag kan. 

 

De MR was verder erg benieuwd naar de uitkomst van de ouderraadpleging met             

betrekking tot de eventuele omschakeling naar een continurooster. In deze          

Nieuwsbrief bent u hier inmiddels verder in detail over geïnformeerd. Zodra er            

een plan is uitgewerkt komt dit terug naar de MR voor instemming.  

 

Aan het begin van het schooljaar heeft de MR een overzicht van het Jaarplan van               

de school ontvangen waarin de belangrijkste actiepunten voor dit schooljaar          

worden samengevat. Samen met de schoolleiding kijkt de MR mee of we op             

schema zitten, en we geven aanvullingen waar zinvol. 

 

Verder hebben we de laatste hand gelegd aan het MR reglement, een document             

waarin de rechten en plichten van de MR van Den Aldenhaag vastgelegd zijn.             

Zodra deze klaar is zal deze op de website geplaatst worden. Tevens hebben we              

gesproken om een aantal zaken wat formeler te behandelen zodat een en ander             

beter gedocumenteerd is en transparanter gecommuniceerd kan worden naar de          

ouders. 

 

Tot slot zijn in het kort de plannen over het voedingsbeleid op school             

voorgelegd, daar praten we de volgende      

keer weer verder over. 

 

Namens de MR,  

Jacco Flipsen 
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Oproepjes en bedankjes 

 

EHBO-doos 

We zijn op zoek naar iemand die een aantal keer per jaar onze EHBO-doos wil               

controleren en ons wil aangeven welke dingen er bijgekocht of nieuw           

aangeschaft moeten worden. 

Dus ligt hier uw expertise en bent u in de gelegenheid dit af en toe voor ons te                  

doen? Stuur dan een mailtje naar eveline.van.hemert@basisburen.nl . 
 

Sponsoring 

Met steeds grotere regelmaat krijgen we als school te maken met sponsoring.            

We kunnen het zo gek niet bedenken, of het is de afgelopen tijd voorbij              

gekomen: 

● Gift van het Mannenkoor, als dank voor de bijdrage van ons Kinderkoor            

aan hun Kerstconcert 

● (Knutsel)materialen en versiering voor activiteiten/vieringen 

● Meubilair 

● Kantoorartikelen 

● Leesboeken voor in de schoolbieb 

● Nieuwe schoolshirts met logo in allerlei maten 

● Artikelen voor de personeelskantine 

● Giften van ouders/verzorgers 

Ook via deze weg willen we alle sponsors hier nog eens hartelijk voor bedanken.              

Het doet ons erg goed om zo’n grote betrokkenheid van hen bij onze school te               

ervaren! 
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