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Agenda oktober
Vanaf 30 september: schoolfotograaf
2 oktober: start Kinderboekenweek
Week van 7 oktober: verkeersweek
Week van 14 oktober: herfstvakantie
23 oktober: hoofdluiscontrole

Beste ouders
En zo is er weer een maand voorbij. Deze maand begon met een schoolreisje. Dat was over het
algemeen echt super! Wat is het toch een feest om met al jouw klasgenootjes in een bus naar
Hullies, Toverland, de Beekse Bergen of de Efteling te gaan. Over 2 jaar mogen we weer.
Verder hebben alle leerkrachten in het kader van de gezonde school een bidon gekregen. Als
gezonde school zijn we aangesloten bij het JOGG initiatief van de gemeente (Jongeren op
Gezond Gewicht). Eén van de speerpunten van het JOGG is waterdrinken. Leerkrachten en
kinderen mogen de hele dag door water drinken. Hiervoor mogen de kinderen van groep 3 tot

1

Nieuwsbrief KC Het IJzeren Kind
en met 8 een eigen bidon mee naar school nemen. De kleuters hebben bekertjes bij de
wastafel in de klas.
We hebben dit jaar in het kader van de gezondheid ook gekozen voor een beweging van de
maand. Voor september is dit: Sta recht op één been en (sluit je ogen). Blijf zo 10 seconde of
langer staan. Herhaal dit met het andere been. Dit wordt dagelijks in alle klassen geoefend.
Voor de maand oktober wordt dit “Rug aan Rug”: Sta rug aan rug, en geef een klein voorwerp
met beide handen door naar elkaar door je romp zijwaarts te draaien. Herhaal dit 20 keer na
elke kant. Koppel er eventueel een taal of rekenopdracht aan vast.
Er is 17 september een goedbezochte informatieavond gehouden. Hierbij hebben de
leerkrachten de ouders geïnformeerd over de leer- en ontwikkelstof van het leerjaar. Dit
hebben ouders een dag later ook op papier mogen ontvangen.
De schoolsportolympiade van de groepen 6 en 7 was onze eerste sportieve prestatie van dit
schooljaar. We zijn trots op onze sportieve leerlingen!
Tijdens de studiedag van 20 september heeft het team zich verder verdiept in Exova Math.
Deze rekenmethode start na de heftsvakantie in alle groepen van het IJzeren Kind.
Bovendien is er 23 september een startbijeenkomst voor kinderen en team gehouden in het
kader van verkeer: De lekker anders dag. Het idee van deze dag is dat kinderen samen met hun
ouders kiezen of en wanneer ze op een andere manier naar school komen. Een keer op step
i.p.v. de fiets. Een keer een andere route lopen, een keer de auto wat verder weg
parkeren,…….vul maar aan.
In de week tegen het pesten 23 tot en met 27 september hebben we extra aandacht besteed
aan pesten en de gevolgen daarvan. De school is versierd met raamposters om ook naar buiten
toe extra te onderstrepen dat wij pesten serieus nemen en niet zien als een spelletje of
grappig. In dit kader is ook de werkgroep sociale en fysieke veiligheid bij elkaar gekomen en
wordt er opnieuw gekeken naar ons gedrags- en pestprotocol. Het moet voor iedereen
duidelijk zijn dat wij pesten niet tolereren en dat er altijd sancties tegenover staan. We houden
u op de hoogte van de aanpassingen in het protocol.
26 oktober heeft onze leesconsulent Christel het team voorgelicht over alle nieuwe “griffel” en
“vlag en wimpel” boeken. De Kinderboekenweek kan 2 oktober weer van start met al die
mooie nieuwe (voorlees) boeken.

De schoolfotograaf
Vanaf maandag 30 oktober is de schoolfotograaf aanwezig op onze school.
Hieronder staat de planning zodat u kunt zien op welke dag uw kind aan de beurt is voor de
individuele en de klassenfoto.
2

Nieuwsbrief KC Het IJzeren Kind
Deze worden op dezelfde dag gemaakt.
Leerlingen die afwezig waren op de dag dat hun fotomoment gepland stond, zullen Donderdag
3 Oktober alsnog op de individuele en klassenfoto gaan.
De precieze planning voor de broertjes/zusjesfoto onder schooltijd kunnen wij helaas niet
precies bepalen.
Wij starten Maandag met de kinderen in groep 8, en daarna komen de klassen aflopend aan de
beurt.
Wij raden u daarom aan om er rekening mee te houden dat uw kinderen alle dagen (maandag
t/m donderdag) op de foto kunnen gaan.
Mocht u nog vragen hebben over de planning, of wilt u bijzonderheden doorgeven?
Dan mag u dit per mail sturen naar:
chantal@vdbtotaalafbouw.nl

Maandag 30 September:
- 3A
- 5B
- 6B
- 5C
- 6A
- 7C
- 4B

Dinsdag 1 Oktober:
- 1/2 A
- 1/2 B
- 1/2 C
- 3B
- 3C
- 7A
- 7B

Woensdag 2 Oktober:
- 1/2 D
- 1/2 E
- 1/2 F
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- 4A
- 4C
- 5A

Donderdag 3 Oktober:
- 6C
- 8A
- 8B
- 8C

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Werkgroep Schoolfotograaf

Ouderleden MR gezocht
De MR is op zoek naar twee nieuwe ouders voor de oudergeleding.
De MR heeft als taak onderwerpen in relatie tot de school, het onderwijs, het gevoerde beleid
en de financiën op een open manier aan de orde te stellen en hierover te discussiëren. Bij een
aantal onderwerpen gaat de rol van de MR verder. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR
adviesrecht of instemmingsrecht. De MR heeft daarmee dus ook invloed op de besluiten die er
binnen de school worden genomen. De MR is opgebouwd uit twee geledingen, namelijk de
personeelsgeleding en de oudergeleding. In beide geledingen zitten vier leden.
Per 1 november 2019 loopt het termijn van twee leden van de oudergeleding af. Dat betekent
dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.
Het uitgangspunt voor de zittingstermijn van een MR-lid is 3 jaar en dat u een kind op school
heeft. De MR vergadert gemiddeld elke 6 weken en de vergadering staat gepland van 20.00u
tot ongeveer 22.00u. Uiteraard vergt een vergadering ook voorbereidingstijd van elk
individueel lid. Wilt u graag, in de rol van MR-lid, meedenken over het beleid van de school,
samen met andere ouders en leerkrachten, dan verzoeken wij u om een stuk tekst (maximum
van 150 woorden) aan te leveren waarin u meer over uzelf vertelt en ingaat op de motivatie
van de kandidaatstelling voor de MR.
Dit kan per mail naar Anita de Jonge: anita.dejonge@signumonderwijs.nl.
We willen in de extra nieuwsbrief van 25 oktober de kandidaten voorstellen zodat ouders hun
voorkeur daarop kunnen baseren.
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In de week van 28 oktober zullen de verkiezingen worden gehouden.
Wij verzoeken u om voor 11 oktober te reageren. Over het vervolg wordt u na maandag 21
oktober geïnformeerd. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben ten aanzien van het
bovenstaande dan kunt u contact opnemen met Anita de Jonge
(anita.dejonge@signumonderwijs.nl)

Maatschappelijk werk op school
Ouders kunnen bij ons op school gebruik maken van schoolmaatschappelijk werk. U kunt
hierbij terecht voor al uw vragen en zorgen over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en
over uw thuissituatie.

Wat kan het maatschappelijk werk op school voor u bieden?


Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken;



Consultatie en advies over de ontwikkeling van uwe kind;



Korte gesprekken met uw kind op school over waar uw kind tegenaan loopt;



Opvoedingsbegeleiding in uw gezin;



Advisering en begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van echtscheidings-,
verwerkings- en gezinsproblematiek;



Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding.

De maatschappelijk werker op school kan u helpen met vragen als:


Ik heb geen geld om gympen te kopen voor mijn kind. Hoe los ik dat op?



Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?



Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?



We gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn kind?



Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf nodig, kan dat ook..?

Olga van Eijden is maatschappelijk werker op school en bereikbaar via de leerkracht of interne
begeleider van de school

U kunt Olga ook bereiken
Via Farent: 088-0237500
Mobiel: 06-51866614
Per email: olgavaneijden@faret.nl
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Personele ontwikkelingen
Liesbeth van Grinsven
Dit schooljaar heeft het IJzeren Kind de mogelijkheid om onderwijsassistent Liesbeth van
Grinsven in te zetten voor kinderen met extra instructiebehoefte.
De intern begeleiders bekijken op welke gebieden en in welke groepen Liesbeth het best
ingezet kan worden. Deze inzet zal ingedeeld worden in blokken van circa 10 weken.
Na 10 weken wordt er geëvalueerd en zal er opnieuw gekeken worden naar de juiste inzet.
Naast deze mogelijkheid voor extra begeleiding zal Liesbeth ook beschikbaar moeten zijn voor
vervanging als een (zieke) leerkracht niet vervangen kan worden vanuit de invalpool. Op deze
dag zal de begeleiding dan niet doorgaan.
U krijgt van de leerkracht van uw kind persoonlijk bericht indien uw kind in aanmerking komt
voor de begeleiding van circa 10 weken.

Bianca Kimenai-Heijstek
Bianca moet even wat gas terug nemen. De ouders van groep 1-2B zijn hierover geïnformeerd.

Sabine Aarts
Juffrouw Sabine Aarts wil na de herfstvakantie wie beginnen in groep 6C. We zijn blij dat het
beter met haar gaat. Juffrouw Maureen Jansen blijft wel verbonden aan onze school. Ze
vervangt een deel van het verlof van Alette en zal de MT-leden Boukje Hurkens, Anneke
Meeng en Jolanda Clerkx regelmatig vervangen. Via klassenboek zullen we de ouders van
betreffende groepen hierover informeren.
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Jacqueline Kivits
Onze administratief medewerkster Jacqueline Kivits is even uit de running. Haar taken worden
intern overgenomen.

Anneke Kartoredjo
Onze conciërge Anneke is voor onbepaalde tijd met verlof. Ze is naar Suriname op
familiebezoek.
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Nieuws van externen

Beste ouders,

Van 7 t/m 11 oktober is de jaarlijkse 'week van de opvoeding'!
Vanuit Home-Start organiseren wij een gratis workshop over Opvoedvalkuilen
door pedagogisch adviesbureau Joyeux. Het beloofd een interactieve avond te worden met
praktische tips voor ouders. Joyce ( van Joyeux) is een bevlogen, enthousiaste en
laagdrempelige pedagoog die je als ouder weet te boeien.
Graag brengen wij deze gratis workshop en Home-Start onder jullie aandacht 🙂
Mochten jullie de informatie over de workshop willen verspreiden, hieronder de link:

https://www.weekvandeopvoeding.nl/event/gratis-workshop-opvoed-valkuilen/

Wil je meer weten over Home-Start? We komen graag langs om toelichting te geven,
bellen kan natuurlijk ook. En in de bijlage vind je een flyer over het programma.
Inwoners uit gemeente 's-Hertogenbosch kunnen zichzelf aan melden, maar mag ook middels
een verwijzer. Home-Start heeft, op dit moment, geen wachtlijst!
Er is geen toetsing, beschikking oid van de gemeente nodig.

Met vriendelijke groet,

Sabrina Oomen Wunderink
Coördinator Humanitas MIM/Home-Start 0-18's-Hertogenbosch
Tel. 06-51263636
s.oomen@humanitas.nl
werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag

Humanitas afdeling ’s-Hertogenbosch | Orthen 2 – 4 | 5231 XS ’s-Hertogenbosch | 073 – 614
6003 |
https://www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch/

Vanaf 1-1-2019 Home-Start voor gezinnen met kinderen 0 – 18 jaar!
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Kanker in het gezin trekt een zware wissel op alle gezinsleden. En niet altijd is zichtbaar wat dit
met de kinderen doet.
Toch is uit onderzoek van o.a. de universiteit van Groningen en Utrecht gebleken dat 30% van
de kinderen die hiermee te maken heeft op latere leeftijd problemen krijgt. Zij hebben vaak
nog jaren last van angst, eenzaamheid, slaapproblemen, buikpijn, depressie of een vorm van
PTSS.
Het zou toch mooi zijn als we met elkaar deze kinderen vroegtijdig, middels Kasam, dat
steuntje in de rug kunnen bieden. Zodat ze samen met lotgenootjes hun veerkracht kunnen
versterken.
Dat doen we tijdens de lotgenotenbijeenkomsten door kinderen te leren hun eigen ervaringen
te verwoorden, te leren over wat kanker is, ze te helpen om op een adequate manier hun
gevoelens te (h)erkennen en te uiten en door samen met andere lotgenoten dingen te doen.
Voor ouders is het vaak fijn te weten dat hun kind begeleid wordt in dit voor alle betrokkenen
heftige proces. Want voor hen is de zorg om hun kinderen vaak een extra stressfactor.
Daarom heeft het Regionaal Trainingscentrum in het aanbod het programma Kasam
opgenomen. Kinderen die te maken krijgen met kanker in hun gezin en in de leeftijd van 7 tot
13 jaar oud zijn, kunnen hieraan deelnemen. Kasam kan bijdragen in elke fase van de ziekte
van de ouder of een andere belangrijke persoon in hun leven, zoals een grootouder, broer of
zusje en beste vriend of vriendinnetje.
Als je te maken krijgt met een gezin waarin dit speelt, verwijs dan de betrokkenen naar de
website https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/kasam voor informatie en
aanmelding.
Voor kinderen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren, St. Michielsgestel en Boxtel
is dit programma gratis te volgen.
Er start weer een groep vanaf 7 oktober 2019.
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Zandhazendurp zoekt leden voor de Jeugdraad van XI
Wie wordt de opvolger van Jeugdprins Bas d’n Urste ?

ZANDHAZENDURP - De Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval is op
zoek naar een opvolger voor Jeugdprins Bas d’n Urste. Op zondag 10
november tijdens de jaarlijkse jeugdraadsverkiezing in de Kentering zal de
nieuwe Jeugdraad van XI en Jeugdprins(es) geïnstalleerd worden. Voor het
zover is moet er eerst nog een nieuwe Jeugdraad van XI samengesteld
worden en daarvoor zijn we op zoek naar jongens en meisje uit Rosmalen.

Zit jij in het basisonderwijs in Rosmalen in groep 6, 7 of 8, ben je een echte
feestvierder en ben je met carnaval niet op vakantie ? Meld je dan aan.
Samen met de dansmariekes en de rest van de Jeugdraad van XI ga je een
grandioze carnaval beleven.
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Om Jeugdprins of prinses te kunnen worden moet jij je op 10 november eerst
presenteren middels een buut of act of toneelstukje etc.... We zetten je niet
zomaar voor het blok, tijdens drie bijeenkomsten voorafgaande aan de
verkiezing bereiden wij je op deze presentatie voor. Een deskundige jury
besluit uiteindelijk wie er Jeugdprins(es), adjudant of ceremoniemeester zal
worden. Voor de overige deelnemers hebben we een plaatsje in de Jeugdraad
van XI. Interesse ? Aanmelden kan tot 1 oktober
via jeugdraad@zandhazendurp.nl
Volg ons ook op facebook: www.facebook.com/jeugdblok-zandhazendurp en
op www.zandhazendurp.nl
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