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Ouder-kind gesprekken Parelgroep
Activiteiten met de hele school door het onderwijsnest m.b.t. KBW
Start Kinderboekenweek thema “En toen?”
Bijeenkomst sociaal emotioneel groep 6-7a 09.00-10.30 uur
Studiemiddag leraren. Kinderen om 12.00 uur vrij
Lezen met de hele school 8.30 uur
Naschoolse toneelcursus 14.45-15.45 uur
1e Rapport mee naar huis
Bijeenkomst sociaal emotioneel groep 6-7b 09.00-10.30 uur
Bijeenkomst sociaal emotioneel groep 8 12.30-14.00 uur
Voorleeswedstrijd groep 6-7 en 8 13.00 uur
Naschoolse toneelcursus 14.45-15.45 uur
Dag van de duurzaamheid
Deze week Wij ZIEN! Uw kind gesprekken groepen 3-7
Deze week Wij KIJK!en naar uw kind gesprekken groepen 1-2
Deze week voorlopige adviesgesprekken groep 8
1e Betaaldag vrijwillige ouderbijdrage
Naschoolse toneelcursus 14.45-15.45 uur
Volgende nieuwsbrief
Herfstvakantie

Ouderavond Sociaal Emotioneel (DRAMAtaal)
De groepen 6-7 en 8 zijn alweer enige weken geleden begonnen
met de bijeenkomsten Sociaal Emotioneel, ook wel DRAMAtaal
genoemd die met heel veel enthousiasme en passie gegeven
worden door de bevlogen Wendy Fok.
Onze leerkrachten hebben hier ook lering in gekregen want, als je je
als leerkracht wilt verbinden met je leerlingen, dan zul je een groot
deel van jezelf moeten laten zien.
Scholieren tussen de 10 en 16 jaar hebben het in hun puberteit zwaar; zij moeten volwassen worden.
Volwassen worden is bijzonder en leerzaam…., maar in deze periode leren de jongeren ook hoe zij angst
en schaamte kunnen verbergen en onzekerheid kunnen verbloemen. Ze verkennen de emotionele grenzen
en dat zie je direct terug in hun gedrag. In een groep kan de sfeer hierdoor negatief en onveilig worden. En
dat wil niemand. Hoe krijgen we leerlingen zover daar over na te denken en naar te handelen?

De projecten van Dramataal zijn gericht op deze jongeren. Om ze bij te sturen en een pad te laten kiezen
dat oprecht is…open en kwetsbaar. Zie mij; ik zie jou.
Op woensdag 16 september waren de ouders/verzorgers van deze groepen uitgenodigd op de
ouderavond.
Zoals Wendy de lessen aan de kinderen geeft, weet ze met net zoveel enthousiasme en passie op deze
ouderavond ook nog eens de ouders te raken en mee te krijgen!
Hieronder enkele uitspraken van ouders;
“Volgens onze kinderen zijn de lessen van Wendy "cool!" Ok...mooi. Het zal wel. Tot het moment dat ook
wij (de ouders) werden uitgenodigd om kennis te maken met Dramataal. Een mooie avond, waarna we
precies begrepen waarom onze kinderen de lessen "cool" vonden. Op een persoonlijke en prikkelende
manier haalt Wendy kinderen (en ons, de ouders) uit onze comfortzone en leert ons waardevolle lessen.
Oprecht geïnteresseerd en kindgericht. Bijzonder! Wij vinden de lessen van Wendy inmiddels ook "cool" én
meer dan de moeite waard”!
“Wat een bijzondere vrouw! Of je wilt of niet, Wendy neemt je gewoon mee. Kunnen we je inhuren? Maakt
niet uit wat het kost”!
“Een geweldig professionele vrouw met inzicht en de kracht om bij ons binnen te dringen en ons op een
heel mooie manier in en naar onszelf laat kijken”.

BVL kleur en ontwerpwedstrijd
In de vorige nieuwbrief had ik de namen van de winnaars van de kleurwedstrijd al vermeld maar zonder
foto.
Nu heb ik ook de foto’s en de namen van de “ontwerp je eigen verkeersemoticon” wedstrijd.
Hieronder nog even alle winnaars op een rijtje;
Noa Parelgroep
Arina groep 1-2a
Maeve groep 3b
Veerle groep 6-7
Oumayra groep 1-2b
Mats groep 4
Damian groep 5
Nicolas groep 1-2c
Lynn groep 4-5
Olivia groep 5
James groep 3a
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Afvalbattle
Als school vinden wij het belangrijk om aandacht te geven aan het thema duurzaamheid.
Gemeente Tilburg heeft voor ons een ‘afvalbattle’ georganiseerd om de
basisschoolleerlingen direct te betrekken bij het thema afvalscheiding. Hieronder kunt u
precies lezen wat wij gaan doen.
Wat gaan we doen?
In de klas besteden we aandacht aan afvalscheiding:
Waarom en hoe? Daarnaast brengen we de kinderen in
actie, graag met uw hulp. Ze mogen namelijk in (aanloop
naar) week 41 (5 t/m 9 oktober) zo veel mogelijke plastic
doppen sparen. De klas die dit aan het einde van de week
het beste heeft gedaan, wint een prijs! De doppen worden
daarna gedoneerd aan stichting KNGF Geleidehond. Zo
slaan we twee vliegen in één klap: de kinderen leren dat
afval waardevol kan zijn en we helpen een goed doel.
Wat vragen wij u?
Wij willen u vragen om samen met uw kind, zo veel mogelijk
plastic doppen te sparen. Het gaat dus om hard plastic doppen (bijvoorbeeld van flesjes, pastapotten,
pindakaaspotten, medicijnpotjes) en niet om kurken, metalen doppen of plastic deksels (bijvoorbeeld van
bierflesjes of boterdeksels). Laat uw kind de doppen mee naar school nemen in week 41.
Begin dus allemaal alvast flink te sparen zodat je stapels doppen op school in kunt leveren!

Spreekuur Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
Mijn naam is Hira Ibrahimi ik ben sinds 19 augustus 2019 de schoolmaatschappelijk
werker op uw school. Ik ben werkzaam vanuit het Instituut voor Maatschappelijk Werk
(IMW Tilburg, en verbonden aan Toegangsteam Tilburg Reeshof.
In de coronaperiode vervalt helaas het spreekuur op dinsdagmiddag op uw school. U
kunt wel altijd telefonisch of per mail met mij contact opnemen met vragen over de
opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat
op school en/of thuis. Hierbij kunt u denken aan:
➢ U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet
luisteren)
➢ Uw kind pest of wordt gepest
➢ Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is teruggetrokken
➢ Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval
➢ U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen
Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar het kind indirect wel raken.
Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding, financiële vragen/problemen
of het inzetten van vervolg hulpverlening. Ik kan samen met u kijken welke hulp het meest passend is en
indien wenselijk, verwijs ik u naar de juiste instantie en begeleid ik u daarbij. Hulp van het
schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk. Ik neem deel aan het ondersteuningsteam op uw
school. Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids of opvragen bij uw school. U kunt tevens
met mij in contact komen via de intern begeleider (Heidi Baars) van uw school. De leerkracht kan uw
situatie en/of vraag ook met de intern begeleider bespreken. Indien gewenst krijgt u dan mijn gegevens of
neem ik contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Hira Ibrahimi
Schoolmaatschappelijk Werk
Generalistisch hulpverlener binnen het onderwijs, Toegang Team Reeshof
06-86810761 h.ibrahimi@imwtilburg.nl

Een nieuw leerlingvolgsysteem op onze school
U heeft er vast van uw kind al iets over gehoord... Deze maand zijn we begonnen
met het toetsen van onze leerlingen. De toetsen die afgenomen zijn in de groepen
3 t/m 7 zijn de Boom toetsen voor begrijpend lezen, technisch lezen, spelling,
rekenen-wiskunde en hoofdrekenen. We hebben voor de Boom toetsen gekozen
omdat deze beter passen bij ons onderwijs en op verschillende momenten in een
jaar afgenomen kunnen worden. De toetsuitslagen helpen ons om nog beter zicht
te krijgen op de ontwikkeling van elk kind. Zeker na de Coronatijd is dat van
belang. We weten nu precies waar elk kind staat, en kunnen samen gaan kijken
wat er nodig is om door te ontwikkelen op de verschillende vakgebieden.
In de ouderinformatie Boom LVS kunt u alle aanvullende informatie lezen. Zijn er
nog vragen? U kunt hiervoor natuurlijk bij ons terecht.
In de rapportmap wordt een uitleg over de normering van de Boomtoetsen
opgenomen.
En groep 8 dan?
Voor groep 8 hebben we, in verband met de advisering voor het voortgezet onderwijs dit jaar nog een
andere keuze gemaakt. In september is de Drempeltoets afgenomen en in januari nemen we de
middentoetsen begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen-wiskunde af. Daarnaast doen we
mee met het normeringsonderzoek van Route 8. In april/mei wordt de Route 8 eindtoets afgenomen.

Kinderboekenweekactiviteiten
Woensdag is het zover, de Kinderboekenweek met het thema : “En toen”?
De studenten van de school (het onderwijsnest) hebben morgen alvast een geweldige opening voor alle
kinderen staan. Deze week zullen we hier mee aan de slag gaan en allerlei activiteiten gaan uitvoeren.
We zijn benieuwd en hebben er zin in!

Afstand houden!!
Ik weet niet hoe vaak ik nog moet zeggen “afstand houden!”, het lijkt soms wel of er niemand oren heeft!
Maar volgens mij lopen er hier toch wel dieren tussen met redelijk flinke flappers aan hun hoofd!
Staan ze weer hutje mutje bij elkaar het hele verkeer te blokkeren en ruzie te maken over wie welke kant
op moet gaan.
Maar het ergst van alles is toch wel dat er eentje vlak voor mijn neus èn op klaarlichte dag het
achterwiel van mijn autootje probeert te stelen. Hondsbrutaal, maar de verdachte staat
op de foto!!

