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Agenda september
10 september: schoolreisje
11 september: MR-vergadering
17 september: informatieavond
20 september: studiedag = kinderen vrij
Vanaf 30 september: schoolfotograaf

Beste ouders,
De eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer op. Wat zijn ze omgevlogen! We zijn
over het algemeen heel fijn van start gegaan. Er is per plein een open podium geweest waarin de
kinderen hun dans- en zangkunsten aan elkaar hebben gepresenteerd. Een enkeling durfde zelfs
alleen op het podium te gaan staan. Knap hoor! Ook zagen we dat de kinderen uit groep 3 al
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woordjes konden vormen uit losse letters. Wat gaat dat snel! Daar wil je geen dag van missen!
Bovendien hebben de 2 vertrouwenspersonen zich aan de kinderen voorgesteld. Voor onze school
zijn dat Rineke van de Meeren (IB-er groep 1 tot en 4) en Moniek de Bie (leerkracht groep 5).
Verderop in deze nieuwsbrief zullen zij zich nader aan u voorstellen.

We zijn dit jaar ook weer gestart met de ateliers. Dat is voor de meeste kinderen een hoogtepunt.
Zeker nu we ook kookworkshops aanbieden in onze prachtige kinderkeuken. Maar ook gymnastiek
en handvaardigheid blijven populair onder de kinderen. Ook dit jaar willen we weer een breed
aanbod verzorgen. Daarom zijn de coördinatoren van de werkgroep ateliers in overleg met Babel om
te kijken of we extra professionaliteit binnen kunnen halen op het gebied van muziek. Daarnaast
willen we u vragen of u een bepaalde expertise heeft op het gebied van handvaardigheid, muziek,
schilderen, techniek o.i.d. en dit aan een klein groepje kinderen wilt leren. Als u dit leuk vindt, meldt
dit dan bij de leerkracht van uw (klein)kind. Zij zullen uw aanbod bespreken met de coördinatoren
van de werkgroep.

Verder heeft de MR ingestemd met het IKC-plan (waarin de richting voor de komende vier
schooljaren staat beschreven). U kunt dit document vinden op de website van het kindcentrum.

Het is afgelopen weken duidelijk geworden wie de schoonmaak van het IJzeren Kind per 1 oktober op
zich gaat nemen. De keuze is gevallen op het schoonmaakbedrijf Asito. We hopen dat we prettig met
hun kunnen samenwerken en dat ze ons kindcentrum dagelijks goed schoonmaken. Mocht u vragen
of klachten hebben, kunt u dat aan ons melden. Bij de receptie ligt een logboek voor de schoonmaak.
De conciërges kunnen hier uw vragen of klachten in opnemen (complimenten mag natuurlijk ook ).

De startgesprekken zijn goed verlopen. De meeste ouders vinden het heel prettig om op deze manier
kennis te maken met de leerkracht van hun kind. En ook als de leerkracht en de ouder elkaar al
kennen, is het heel prettig om na 6 weken zomervakantie een goed gesprek met de leerkracht te
hebben over de ontwikkeling van uw kind. Een enkele ouder vindt het vervelend “om het hele
verhaal nog een keer te moeten doen”. Maar dat hoeft echt niet. De overdracht tussen de
leerkrachten is goed geregeld, maar als ouder kunt u de accenten leggen die u belangrijk vindt. U
kunt benadrukken waar de nieuwe leerkracht volgens u echt op moet letten. We vinden het prettig
om dat (nogmaals) van u te horen, zodat er geen belangrijke aspecten verloren gaan. Dat wil
overigens niet zeggen dat we aan alle verzoeken en vragen van ouders zondermeer kunnen voldoen.
Hoewel we graag meedenken, is of ontwikkelt onze organisatie zich soms in een richting waardoor
niet aan alle vragen van ouders gehoor gegeven kan worden. We proberen dit in goed overleg met
2

Nieuwsbrief KC Het IJzeren Kind
betreffende ouders te communiceren, maar soms gaat schoolbelang boven het individuele belang
van een enkel kind.

Er zijn al weer aardig wat aanvragen binnen voor extra vrij buiten de vakanties om. In de schoolgids
staan heel duidelijk de richtlijnen. Het is niet zo dat uw kind recht heeft op 10 dagen extra vrij per
jaar. Er kunnen omstandigheden zijn, waarin de directeur vrij geeft (tot maximaal 10 dagen). Ze
overlegt hierbij soms ook met de leerplicht. Bent u niet eens met het besluit van de directeur, dan
kunt u zelf ook contact opnemen met de leerplicht. Haar telefoonnummer vindt u achterin de
informatiegids.

Veder zijn we deze eerste drie weken druk in de weer geweest met het organiseren van het
schoolreisje. Daar heeft u vanuit school via de mail extra informatie over gekregen. Vooral de
oudervereniging willen wij hierbij van harte bedanken voor alle extra uren en energie die zij hierin
hebben gestopt.
We rekenen dinsdag op een fantastische dag voor alle kinderen en begeleiders. Voor de groepen 5-6
staat hieronder nog wat extra informatie.

Tenslotte hebben we gisteren bezoek gekregen van het College van bestuur van Signum. Het MT en
de directie hebben uitgebreid met hen gesproken over ons kindcentrum. Er is gesproken over het
rekenonderwijs, de ateliers de gezonde school en de veiligheid (voor kinderen en ouders en
personeel). Het was een heel constructief en prettig bezoek.

Vertrouwenspersoon
Op onze school zijn twee vertrouwenspersonen. Zij zijn er voor de kinderen, leerkrachten en ouders.
Zij kunnen helpen bij klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen op
school.
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten,
discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school
benaderen of een beroep doen op ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon van de school.
De vertrouwenspersoon is er voor u. Zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke
vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere
ondersteuning.

Wil je in contact met ze komen kun je ze mailen voor een afspraak:
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Moniek de Bie moniek.debie@signumonderwijs.nl
Aanwezig: Maandag, donderdag en vrijdag

Rineke van der Meeren rineke.vandermeeren@signumonderwijs.nl
Aanwezig: Maandag, dinsdag en vrijdag

Schoolreisje groep 5-6
Beste ouders van de groepen 5/6,

Aanstaande dinsdag 10 september gaan we met de hele
school op schoolreis naar verschillende locaties.
De groepen 5/6 gaan naar Toverland.

Aangezien Toverland een overzichtelijk park is, was het aanvankelijk de planning dat de kinderen
daar vrij mochten rondlopen en dat er ouders en leerkrachten op verschillende punten bij een post
zouden zitten om kinderen waar nodig te helpen.
We hebben vernomen dat ouders hier ongerust over zijn. Natuurlijk zorgen wij er voor dat een
schoolreisje veilig verloopt, maar we willen ook de zorgen van ouders wegnemen en hebben daarom
besloten dat de groepen 5/6 alsnog in groepjes onder begeleiding door het park gaan.
Dit betekent het volgende:
-

We zijn nu dringend op zoek naar extra ouders uit de groepen 5/6 die dinsdag mee kunnen
naar Toverland. Je kunt je aanmelden bij de leerkracht van groep 5: Moniek de Bie.
Haar e-mailadres is: moniek.debie@signumonderwijs.nl
Indien er teveel aanmeldingen zijn, zal er door de leerkrachten geloot worden.
Aanmelden kan tot uiterlijk zondagavond 8 september a.s. via bovenstaand e-mailadres.
Maandag zal er een keuze gemaakt worden betreft de extra begeleiders.
De extra begeleiders krijgen persoonlijk bericht.
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-

Alle plekken in de bus zijn bezet. Als je als ouder mee kunt om te begeleiden zal dat zijn op
basis van eigen vervoer. Uiteraard is het mogelijk om samen te rijden!

-

De kosten bedragen 17,50 euro, dit kan contant betaald worden in een gesloten envelop bij
de leerkracht van uw kind. Vermeld duidelijk uw naam op de envelop.

-

Drankjes en lunch zal verzorgd worden door de OV.

-

De groepjes bestaan uit 6 kinderen.

We hopen op een onbezorgde dag met heel veel plezier!
Informatieavond
Ook dit schooljaar wordt er weer een informatiebijeenkomst per leerjaar ingepland. Omdat u
wellicht kinderen heeft in verschillende groepen, hebben we er voor gekozen deze op verschillende
data te plannen.
De informatieavond is dit jaar gepland op dinsdag 17 september. We verdelen de groepen weer over
de avond:
19.00-19.45: groepen 4-5
19.45-20.30: groepen 3-6
20.30-21.15: groepen 1, 2, 7, 8

Schoolsportolympiade
Woensdag 18 september hebben de groepen 6 en 7 de schoolsportolympiade. Gedurende de dag
gaan de kinderen één sport beoefenen samen met kinderen van andere scholen uit de wijk oost. Dit
is een jaarlijks terugkerende sportdag waarbij we dit jaar aan de slag gaan met de sporten schaatsen,
zwemmen, basketbal en volleybal. We hebben er al heel veel zin in!

Personele ontwikkelingen
Alette van de Liefvoort is 25 augustus moeder geworden van een tweeling: Ted en Suus. Het gaat
goed met de kinderen en Alette.

De kinderen van groep 8 hebben nieuwe medewerkers van het IJzeren Kind geïnterviewd. Hieronder
vindt u hun verslaglegging.

Even kennismaken met de nieuwe leerkrachten op onze school!
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Interview door Daan en Julia, groep 8B.
Hoe heet je? Lenneke Streefland
Hoe oud ben je? 26 jaar.
Waar kom je vandaan? Vlijmen
Wat is je hobby? Dwarsfluiten en Netflix kijken
Wat vind je leuk aan kinderen? Dat elk kind op zijn eigen manier leert.
Waarom wilde je graag bij ons komen werken? Omdat ze naar haar eerste baan aan het zoeken was
en doen vonden ze hier een plekje.
Wat vind je leuk aan deze school? Kinderen kunnen goed omgaan met de vrijheid op deze school.
Heb je een voorkeur voor een bepaalde jaargroep? Groep 4/5
Heb je een lievelingsvak? Zo ja, welk vak en waarom? Muziek en geschiedenis. Ze vind geschiedenis
leuk want dan kan ik verhalen vertellen.
Wat wil je nog meer vertellen over jezelf? Kort geleden getrouwd en ik werk de hele week in 4a.

Interview door Florine en Thijs, groep 8B.
Hoe heet je? Fleur van den Berg.
Hoe oud ben je? 28 jaar.
Waar kom je vandaan? Oss.
Wat is je hobby? Toneel, zwemmen en honden uitlaten.
Wat vind je leuk aan kinderen? Dat ze leergierig en nieuwsgierig zijn.
Waarom wilde je graag bij ons komen werken? Omdat jullie ver zijn met ICT en atelier werken is ook
leuk.
Wat vind je leuk aan deze school? Ik vind het collega team erg gezellig en ik vind thema werken ook
erg leuk.
Heb je een voorkeur voor een bepaalde jaargroep? Nee niet echt, ik vind het allemaal leuk.
Heb je een lievelingsvak? Zo ja, welk vak en waarom? Ik vind thema heel leuk om te geven vooral van
de tweede wereldoorlog en ook rekenen.
In welke groep werk je nu? En op welke dagen werk je? Ik werk nu in 7C en ik werk fulltime.
Wat wil je nog meer over jezelf vertellen? Dat ik blij ben om hier te zijn!

Interview door Stijn en Kim, groep 8B.
Hoe heet je? Eline Duin
Hoe oud ben je? 24 jaar.
Waar kom je vandaan? Wijchen en ik woon nu in Den Bosch.
Wat is je hobby? Turnles geven en zingen.
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Wat vind je leuk aan kinderen? Ze zijn eerlijk en vrolijk.
Waarom wilde je bij ons komen werken? Ik kende deze school nog niet. Ik hoorde van andere leraren
en leraressen dat het een gezellige en leuke school is.
Wat vind je leuk aan deze school? Er werken veel leuke leraren en leraressen. Dat het een gezellige
school is.
Heb je een voorkeur voor een bepaalde jaargroep? Ik vind de kleuters het leukst en groep 5 heb ik nog
niet eerder gedaan, maar ik vind het wel leuk.
Heb je een lievelingsvak? Zo ja, welk vak en waarom? DVS, omdat het belangrijk is en ik vind dat de
kinderen dat als eerste moeten leren.
Wat wil je nog meer over jezelf vertellen? Het moet een gezellig jaar worden in de klas en we maken
er een leuk jaar van!
Wanneer ben je op school? Dinsdag t/m Vrijdag in groep 5B.

Interview door Justin en Roos P., groep 8B
Hee heet je? Anouk Wittenberg.
Hoe oud ben je ? 26 jaar.
Waar kom je vandaag? Engelen.
Wat is je hobby? Zwemmen, winkelen en kletsen.
Want vind van kinderen? Eerlijke en oprecht kinderen.
Waarom wil graag bij ons werken? Ze had leuke verhalen gehoord van deze school.
Wat vind je leuk aan deze school? Grootte van de school en veel kinderen.
Heb je voorkeur voor een bepaalde jaargroep? Groep 1 tot 6.
Heb je een lievelingsvak? zo ja, welk vak en waarom? Rekenen veel van kan leren.
Wat wil je nog meer over jezelf vertellen? Niks, ik heb alleen veel zin in dit schooljaar.
Op welke dag werk je? Woensdag, donderdag en vrijdag in groep 3B.

Interview door Juul en Mohammed, groep 8B
Hoe heet je? Marith Arnold
Hoe oud ben je? ¨Ik ben 33 jaar oud”
Waar kom je vandaan? ¨Ik kom uit Den Bosch¨
Wat is je hobby? ¨Ik hou erg van Wielrennen¨
In welke klas geef je les? Groep 1/2C op donderdag en vrijdag en 5C op dinsdag en woensdag.
Wat vindt je leuk aan kinderen? ¨Ze hebben een leuke fantasie en kunnen uitgebreid vertellen over
het weekend!¨

7

Nieuwsbrief KC Het IJzeren Kind
Waarom wilde je graag bij ons komen werken? ¨Ik vind thema werken erg leuk, omdat je echt iets
moet doen.¨
Heb je een voorkeur aan een jaargroep? “Ik vind groep 5, 1/2 heel leuk.”
Heb je een lievelingsvak? Zo ja, welk vak en waarom?
“Ik vind thema heel leuk, omdat je dingen kunt ontdekken.”
Wat wil je nog meer over jezelf vertellen?
“Ik woon samen met mijn vriend, Marco, in Den Bosch.
“Ik heb een hond, die heet Boef.

Interview door Bryan en Danieke, groep 8B
Hoe heet je? Marlous Mobach
Hoe oud ben je? Ik ben 29 jaar
Waar kom je vandaan? In Veghel
Wat is je hobby? Lezen, bakken, boeken kopen en sporten.
Wat vind je leuk aan kinderen? Dat ze gezellig kletsen, knuffelen en dat ze grappige dingen bedenken.
Waarom wilde je graag bij ons komen werken? Ik moest een keer invallen en toen vond ik het heel
leuk.
Wat vind je leuk aan deze school? Dat alle andere juffen en meesters aardig zijn en de kinderen ook.
Heb je een voorkeur voor een bepaalde jaargroep? De kleuters en groep 3 vind ik de allerleukste
klassen.
Heb je een lievelingsvak? Zo ja, welk vak en waarom? Ik vind alles leuk even leuk alleen verkeer niet
echt.
Wat wil je nog meer over jezelf vertellen? Ik heb 2 katten en die heten Loki & Cipa
Op welke dag(en) werk je? Ik werk op alle dagen in groep 1/2 D.

Interview door Ceyda en Donny, groep 8B
Hoe heet je? Claudia Vissers.
Hoe oud ben je? 21 jaar.
Waar kom je vandaan? Kerkdriel.
Wat is je hobby? Tennis, series kijken, leuke dingen doen met vriendinnen.
Wat vind je leuk aan kinderen? Wanneer ze grappige uitspraken hebben.
Waarom wilde je graag komen werken bij ons? De mensen zijn aardig en de ateliers zijn leuk.
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Heb je een voorkeur voor een bepaalde jaargroep? Groep 3 en 4 en de kleuters.
Heb je een lievelingsvak? Zo ja welke vak en waarom? Rekenen want je kan altijd het antwoord
beredeneren.
Wat wil je nog meer over jezelf vertellen? Ik heb 3 broers en sta in groep 1/2A.

Schooljaar 2019-2020 Hulp in de schoolbieb gezocht
In verband met het vertrek van enkele vrijwilligers zijn wij
voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 op zoek naar
hulpouders of hulpgrootouders.
Op vrijdagmiddag van half 1 tot 2 uur 1x in de twee weken.
En op donderdagochtend half 9 tot ca half 10, 1x in de 2 weken.
U helpt kinderen met het kiezen, lenen en opruimen van boeken.
De schoolBIEB werkt met een geautomatiseerd systeem. Om te kunnen helpen is het fijn als u
enigszins handig bent met een computer. U dient er verder rekening mee te houden dat het een
drukke omgeving is (soms komt er een hele groep tegelijkertijd) en dat er sprake kan zijn van enig tilen bukwerk. Maar bovenal is het geweldig leuk om met enthousiaste kinderen bezig te kunnen zijn.
Wat bieden we? Veel kinderen die zin hebben om te lezen, een gezellig schoolBIEBteam, een
aantrekkelijke schoolBIEB en een gratis pas van BABEL (bibliotheek)
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot de leesconsulent:
c.schrijver@bibliotheekdenbosch.nl (Christel Schrijver), tel: 06-14800386.

Nieuws van externen

Kinderen helpen bij leerproblemen
Hallo Mijn naam is Linda Limpens
Graag help ik in mijn praktijk, kinderen met leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie,
concentratieproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld weer op weg. Dat is wat Pluimpje
Kindercoaching beoogt. Kinderen zijn namelijk niet gedoemd om daar hun hele schooltijd last van te
hebben. Coaching bij leerproblemen is bedoeld voor kinderen, die vastlopen op school bij het
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automatiseren van informatie. Automatiseren is nodig om vanzelfsprekend te kunnen lezen, spellen
en rekenen.
Ik richtte mijn praktijk Pluimpje Kindercoaching op omdat zowel mijn dochter als meerdere kinderen
in de omgeving veel moeite hebben op school door bovenstaande problemen.
Ik werk met de Kernvisie methode en leer kinderen om op een andere manier te leren, juist door
gebruik te maken van hun talenten en niet door te gaan op datgene wat eerder niet lukte. Vaak ligt
de focus op het opnieuw aanbieden van lesstof in de hoop dat het deze keer wel blijft hangen. Dit
sluit niet aan bij de leerstijl van het kind, waardoor het resultaat opnieuw niet afdoende zal zijn. De
Kernvisie methode maakt gebruik van de capaciteiten van kinderen, waardoor zij wél in staat zijn om
te automatiseren. Van alfabet, woordbeelden en spellingsregels via tafels en rekensommen naar het
leren van grote stukken tekst middels mindmapping. Graag leer ik kinderen de techniek van de
Kernvisie methode, zodat zij deze zelfs jaren later nog toe kunnen passen. Het gevolg? De kinderen
hanteren een andere leerstrategie en realiseren daarmee grote verbeteringen in hun leerresultaten.
De Kernvisie methode is een kortdurend coachingstraject. Door middel van een intakegesprek wordt
er gezamenlijk gekeken of de methodiek de gewenste effectiviteit gaat opleveren. Daarna volgen
tussen de 6 en 8 coachingsessies, verdeeld over een periode van 3 à 4 maanden. De Kernvisie
methode is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kan contact opgenomen worden met Linda
Limpens, via telefoon 0638675130 of e-mail info@pluimpjekindercoaching.nl. Meer informatie is ook
te vinden op de www.pluimpjekindercoaching.nl of www.kernvisiemethode.nl.
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