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Beste ouders/verzorgers, 

Kent u dat? Al weken heeft u iets in de agenda           

staan en weet u dat u op een bepaalde datum iets moet doen. Meestal lukt dat                

dan ook, maar heel soms zijn er dagen of weken waarin alles anders loopt.              

Dingen gaan mis, dingen kosten meer tijd dan aanvankelijk gedacht of er komt             

iets tussen dat meer prioriteit heeft dan hetgeen u in eerste instantie in de              

agenda had staan.  

Zo ging het dit keer ook bij mij, bij het samenstellen van deze Nieuwsbrief.              

Daarom verzend ik u deze nu ruim een week later dan gepland. Waarom ik dat               

niet zomaar heb laten gebeuren, maar hierover met u gecommuniceerd heb door            

u per mail de vertraging van de Nieuwsbrief te melden? (‘Was toch niet nodig              

geweest? Zoveel maakt het nu toch ook weer niet uit, die week eerder of later?!’)               

Omdat ik niet zomaar iets dat ik beloofd heb teniet wil doen! 

Met een goede communicatie staat of      

valt voor mij een goede     

samenwerking, een positief beeld, een     

vertrouwensband en onze   

geloofwaardigheid. Al deze zaken    

hebben wij als school dan ook hoog in        

het vaandel staan. Het doet ons goed       

om steeds vaker - van zowel u als van         

externen - terug te horen dat dit wordt        

teruggezien. We zijn dan ook     

voornemens om vooral op deze voet      

verder te gaan. 

Veel leesplezier en alvast een heel fijn en zonnig Paasweekend toegewenst! 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van Den Aldenhaag, 

Eveline van Hemert 

 

 

Belangrijke data 

 

16 en 17 april DIA-Eindtoets, groep 8 

18 april Paasviering, continurooster tot 14.00 uur 

19 t/m 22 april Goede Vrijdag en Pasen 

25 april Techniekbus, groep 6-7-8 

26 april Oudercafé, 8.30 uur (Heeft u zich al opgegeven?) 

27 april t/m 5 mei Meivakantie 

6 mei Project Beeldende Vorming, groep 3 t/m 8 



Vervolg belangrijke data 

 

8 mei Luizencontrole 

én Schoolvoetbal, groep 3 t/m 6 

21 mei Voorstelling Verkeer, groep 1 t/m 5 (info volgt) 

24 mei Nieuwsbrief 7 komt uit (streefdatum...haha) 

 

 

 

Terugblik activiteiten 

Carnaval/Juffendag 

Op vrijdag 22 februari vierden we Carnaval op school. Dit combineren we de             

laatste jaren altijd met Juffendag, de dag waarop alle leerkrachten hun           

verjaardag vieren. Veel kinderen én de juffen kwamen deze dag verkleed op            

school. Eerst hebben we met alle kinderen en de aanwezige ouders/verzorgers de            

juffen toegezongen en werden de groepscadeaus aangeboden. We zijn allemaal          

weer enorm verwend, waarvoor nogmaals dank aan iedereen! Vervolgens hebben          

de kinderen in hun eigen klas met hun eigen juf gezellige activiteiten gedaan en              

werd er natuurlijk door de juffen getrakteerd. Na de pauze brak het Carnavals             

gedeelte aan: Over de rode loper langs de jury om outfits te showen, optredens              

van kinderen uit de verschillende groepen en natuurlijk werd er ook ‘gehost’ op             

muziek van onze eigen DJ ‘Jan de Muziekman’. Aan het einde van de ochtend              

werden er prijzen uitgereikt door de jury, voor de origineelste outfits en het beste              

optreden. We kijken terug op een geslaagde ochtend! 

Koningsspelen 

Afgelopen vrijdag vonden de jaarlijkse Koningsspelen plaats. We begonnen de          

dag met z’n allen op het plein, waar de jarige Kate tijdens het Wilhelmus met juf                

Els samen de vlag mocht hijsen. Als warming-up werd ook nog de Pasapas             

gezongen en gedanst. Uiteraard was iedereen in het oranje, namelijk in ons            

gloednieuwe schoolshirt. Hiervan is een mooie groepsfoto gemaakt. Vervolgens         

zijn de kinderen langs de verschillende onderdelen gegaan: Dansen, bootcamp,          

een voetbalclinic en de grote, opblaasbare stormbaan. Tussendoor was er          

natuurlijk een pauze en na afloop hebben we met z’n allen nog geluncht. Moe              

maar voldaan is iedereen vervolgens naar huis gegaan, om lekker een weekendje            

uit te rusten van deze leuke, intensieve sportochtend. Op naar de volgende            

Koningsspelen! 

 

 



Even voorstellen 

 

Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft juf Rosanne voor de Voorjaarsvakantie           

afscheid van onze school genomen. Sindsdien werkt juf Loïs bij ons op school, op              

dinsdag in groep 4-5 naast juf Joke die er de andere vier dagen lesgeeft. Groep               

4-5 en hun ouders/verzorgers hebben eerder al kennis gemaakt met juf Loïs,            

maar hieronder stelt ze zich ook aan de rest van u graag nog even voor. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Mijn naam is Loïs Heinen en ik ben 23 jaar oud. In juli 2018              

ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan de        

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens deze studie        

heb ik veel geleerd over lesgeven aan en de ontwikkeling          

van kinderen. Om nog meer inzicht te krijgen in de          

ontwikkeling van kinderen, ben ik in september 2018 gestart         

met de Master Orthopedagogiek aan de Radboud       

Universiteit. 

 

In mijn vrije tijd doe ik aan volleybal, lees ik graag, spreek ik af met vrienden en                 

werk ik bij een logeeropvang voor kinderen met een psychische beperking.  

 

In mijn onderwijs staat het kind centraal. De volgende quote vind ik daarbij             

passend: ‘Onderwijs is alleen passend als het de kansen van kinderen neemt als             

uitgangspunt.’ 

 

Ik hoop u snel eens te ontmoeten! 

 

Hartelijke groeten, 

Loïs 

 

 

Informatie rondom Gezonde School 

 

Voedingsbeleid 

De afgelopen periode hebben we u een aantal keer geïnformeerd over onze            

bezigheden rondom het Voedingsbeleid dat we aan het opstellen zijn. Uw mening            

was daarbij voor ons erg belangrijk, vandaar dat we de ouderenquête rondom            

Gezonde Voeding onder u hebben verspreid. De resultaten hiervan hebben we           

inmiddels verwerkt en aan de hand daarvan hebben we een Concept           

Voedingsbeleid geschreven. Voor de meivakantie zullen we deze met u delen,           

zodat u ruim de tijd heeft om dit concept beleid door te lezen. Na de meivakantie                

gaat de proefperiode dan in, waarin we werken volgens dit concept. Vervolgens            

evalueren we dat weer - onder andere met u - en daarna zal een definitief beleid                

worden opgesteld en ingevoerd. 

 

 



EU-Schoolfruit 

Helaas is deze week het EU-Schoolfruit voor       

het laatst. De periode waarin we 20 weken        

lang voor ieder kind drie stuks gesubsidieerd       

fruit kregen van een lokale teler, loopt       

hiermee ten einde. Dit houdt in dat de        

kinderen vanaf volgende week weer op alle       

dagen (dinsdag t/m vrijdag) zelf hun Gruit       

mee moeten nemen. Vooralsnog blijft de      

maandag de ‘koek-dag’ maar uiteraard mogen      

de kinderen ook op deze dag Gruit       

meenemen… ;-) 

 

Moestuin-project 

Deze week gaan we eindelijk starten met het moestuin-project. Onder leiding van            

twee moeders die fervent moestuinierders zijn, gaan alle groepen de komende           

weken beurtelings aan de slag met de voorbereidingen. We starten binnen in één             

van de Plusklas-lokalen met het inzaaien. Vervolgens gaan we water geven en            

verzorgen, om vlak na de meivakantie de overstap naar buiten te maken.            

Eenmaal buiten kan dan het échte werk beginnen en uiteraard komen ook daarbij             

alle groepen afwisselend aan de beurt. We hebben er zin in en zijn er erg               

benieuwd naar welke gewassen we groeiend en bloeiend krijgen! 

 

Mededelingen 

 

Stagiaires 

Wie regelmatig in de school komt, is het wellicht opgevallen dat er (met name in               

de onderbouw) de laatste weken regelmatig nieuwe gezichten in de school           

rondlopen. Dit zijn oud-leerlingen van onze school, die inmiddels in het derde jaar             

van de middelbare school zitten en daarin een maatschappelijke snuffelstage          

moeten lopen. Een aantal van hen heeft daarvoor hun oude basisschool           

uitgekozen, wij dus. Voor ons erg leuk om hen weer eens terug te zien en voor                

hen leuk om nu eens met andere ogen door de school te lopen. En dan maar                

hopen dat het vak ze zó enthousiast maakt, dat ze uiteindelijk een            

vervolgopleiding gaan kiezen in een onderwijsrichting. :-) 

 

Snoep/kauwgom 

Het valt ons op dat er de laatste tijd steeds          

vaker kinderen zijn die na de middagpauze       

terug op school komen met snoep of       

kauwgom. Soms zelfs al ‘s ochtends voor       

schooltijd. Het gaat hierbij niet om een       

snoepje in de mond dat nog niet helemaal op         

is, maar we zien kinderen met hele       

rollen/zakken snoep het plein op komen.      

Uiteraard kunnen we dit als school niet       

toestaan en gaan we ervan uit dat ook u dit niet toejuicht. We willen u dan ook                 

vragen om hier - samen met ons - alert op te zijn en blijven. 



Schoolgids 

Omdat er al jaren geen actuele schoolgids was van onze school, hebben we deze -               

tussen alle bedrijven door - opnieuw moeten schrijven. Het schooljaar is inmiddels            

al over de helft, maar afgelopen week hebben we de eindversie van onze             

vormgever teruggekregen. Binnenkort kunt u onze splinternieuwe schoolgids        

terugvinden op de website van de school. En vanaf nu is het dan ieder schooljaar               

gelukkig alleen nog ‘maar’ een kwestie van bijhouden. Heerlijk! 

 

 Vanuit de MR... 

 

Op maandag 1 April heeft de MR weer vergaderd, samen met Eveline. Allereerst             

hebben we nog wat puntjes op de i gezet om het MR reglement in orde te maken,                 

alvorens het ondertekend is door de MR en de schoolleiding. Tot op heden hadden              

we geen formeel document dat de rechten en plichten van de MR op Den              

Aldenhaag regelt, en daar is nu dus verandering in gekomen. Het reglement kunt             

u binnenkort op de website van de school vinden. 

 

Ook aan de orde was de begroting van dit jaar voor Den Aldenhaag. Daar moeten               

we binnenkort nog wat nader induiken. 

 

Eveline heeft de resultaten gepresenteerd van de enquête die laatst is uitgezet bij             

de ouders met betrekking tot het beleid Gezonde Voeding. Veel ouders hebben            

hun input gegeven; op basis van deze input, en de gedachten van de schoolleiding              

over dit onderwerp, wordt een voedingsbeleid opgesteld ter advisering aan de MR.            

Het doel is om dit in het tweede kwartaal af te ronden. 

 

Samen met Eveline heeft de MR een eerste blik geworpen op het aantal             

onderwijskrachten en personeel (formatie) voor het schooljaar 2019-2020, op         

basis van het te verwachten aantal kids op school dat jaar (peildatum 1 oktober              

2019). Dit behoeft verdere discussie en afstemming met het schoolbestuur, dus           

dat komt terug op de agenda van de volgende MR vergadering. 

 

Eerder hadden we al gesproken over de mogelijkheid om om te schakelen naar             

een continurooster; voor een dergelijke verandering is toestemming van de MR           

nodig; sinds de laatste vergadering zijn Henriëtte en Eveline aan het onderzoeken            

hoe hieraan invulling te geven. Ook dit wordt vervolgd. 

 

In het jaarplan van onze school zijn een aantal momenten opgenomen waar            

toegezegd is intern te evalueren of in de huidige groepsindeling (met name in de              

3-combinatieklassen) de gemiddelde voortgang van de leerlingen is zoals         

verwacht mag worden. In de MR vergadering is uitgelegd dat dit inderdaad zo 

is, en dat we tevreden kunnen zijn met de resultaten tot nu toe. Eind van het                

schooljaar is een tweede evaluatiemoment gepland. 

 



Eva heeft tot slot nog een korte terugkoppeling gegeven over wat in de GMR ter               

sprake is gekomen. De formatie toekenning voor het komende schooljaar is daar            

uitvoerig besproken. 

 

De volgende vergadering is op 24 Juni. 

 

Namens de MR, 

Jacco Flipsen 

 

 

 

 

 

 

Uit de gedichtenbundel ‘Warboel’ van Margreet Jansen,  

een kleurrijke gedichtenbundel voor kinderen over sociaal-emotionele en 

maatschappelijke thema’s. 

 

 


