NIEUWSBRIEF
November 2018
Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u weer allerlei informatie over onze school en leest u meer over de
afgelopen en komende activiteiten. Ook informeren wij u over de Brede school. Mocht u n.a.v. deze
nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben dan horen we dit graag van u.

Nieuwe schooltijden
Nadat wij u hebben geïnformeerd over de uitslag van de ouderraadpleging, waarin duidelijk is
geworden dat een voorkeur van de ouders een continurooster is in combinatie met gelijke
schooltijden voor alle groepen van onze school, onderzoeken we nu de mogelijkheden van een
model waarbij de kinderen van onze school werken volgens het “vijf gelijke dagen model”. Dit model
heeft tevens consequenties voor de leerkrachten en de organisatie van het onderwijsaanbod.
Uiteindelijk wordt een mogelijke definitieve wijziging van de schooltijden eerst ter instemming
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Uiteraard zullen wij u dan daarna z.s.m. informeren.
Over het verleggen van de aanvangstijd van 08.45 uur naar 08.30 uur zullen wij u eveneens op tijd
informeren. Een wijziging van de schooltijden volgens het “vijf gelijke dagen model” zal dit schooljaar
niet aan de orde zijn.

Eerste paal Brede school
Op vrijdag 2 november werd de eerste paal van onze nieuwe, Brede school “geslagen”. In
aanwezigheid van directeuren, leerkrachten en alle leerlingen van De Wegwijzer en de Rietput, stond
wethouder Griedo Bel stil, bij deze bijzondere en feestelijke gebeurtenis. Hierna werd de
tijdscapsule, gevuld met brieven, foto’s en tekeningen door enkele leerlingen van beide scholen
ingegraven, gevolgd door het “slaan” van een heipaal. Na een oorverdovend applaus van alle
aanwezigen, kregen de kinderen een snoephorloge. Dit als symbool van: we moeten nog een poosje
wachten, maar ook…. We gaan er een mooie tijd van maken met elkaar!

Brede school wordt duurzame school!
Wanneer we als twee scholen straks in het nieuwe gebouw “wonen”, willen we dat graag in een
duurzame school doen. Om die reden hebben we van beide scholen leerlingen en ouders gevraagd
deel te nemen in het ECO-team van de Brede School. Woensdag 7 november is het ECO-team voor
het eerst bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst is er een intentieverklaring getekend door alle
deelnemers van het ECO-team, om te gaan werken aan een duurzame school.
Als eerste onderwerp om “aan te pakken” is er gekozen voor het thema: “school en omgeving”; we
willen een groener schoolplein! Met elkaar gaan we kijken of er mogelijkheden zijn om ons nieuwe
schoolplein net zo mooi en groen te krijgen, als nu bij onze tijdelijke huisvesting.
Naast de plannen voor het schoolplein wordt er ook hard gewerkt aan de bouw van onze nieuwe
school. Alles verloopt op dit moment volgens planning zodat de einddatum…..juli 2019..nog steeds in
beeld is. Hoewel we tevreden zijn over onze tijdelijke huisvesting, kijken we toch wel uit naar onze
intrede in de nieuwe school.
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De Rietput en glasvezel…..
Zoals u weet, hebben we op onze school beperkt internet. Dit is met name mogelijk gemaakt door de
inzet van ouders. Onze gemeente stelt ook alles in het werk om de aansluiting van glasvezel mogelijk
te maken. Het bedrijf dat de kabel moet aanleggen heeft inmiddels alle benodigde papieren en
vergunningen geregeld, waardoor wij hopen dat er zeer binnenkort gegraven gaat worden. Wat ons
betreft kan het niet snel genoeg beginnen….
Zodra we aangesloten zijn, zult u dat zeker gaan horen aan de reacties van uw kinderen. We gaan
namelijk dan z.s.m. werken met meerdere devices (laptops/Ipads) in onze school.

EU schoolfruit
Vanaf woensdag 14 november ontvangt uw zoon/dochter op de laatste 3 dagen van de week één
stuks groente/fruit. U hoeft deze dagen dus alleen iets te drinken als tussendoortje mee te geven.
Wij zijn nog op zoek naar enkele ouders, die kunnen helpen bij het schoonmaken en snijden van het
fruit. Geeft u zich dan op bij Ilona Burggraaf (moeder van Iris gr. 1/2).

Acadin
Acadin is een digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. Eind oktober zijn de teams van ons
Cluster Lingewaal naar een voorlichting geweest, waarin zij uitleg hebben gekregen over hoe zij het
programma Acadin in de klas kunnen gaan inzetten. De komende maanden gaan de leerkrachten
hiermee aan de slag met kleine groepjes leerlingen. Acadin wordt een onderdeel van ons aanbod dat
beschreven staat in het “Meerbegaafden protocol”.
Dit protocol staat op onze website.
Wat is Acadin?
 Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende
leerlingen, inclusief hoogbegaafde leerlingen).
 Acadin helpt leerkrachten deze kinderen te prikkelen met leerstof waar ze hun
tanden in kunnen zetten, maar ook met korte opdrachten voor de laatste 10 minuten van de les.
Talentvolle leerlingen zijn tenslotte slim en nieuwsgierig, ze hebben veel vragen en ze hebben
vooral uitdaging nodig.
 Acadin ondersteunt de leerkracht bij het realiseren van uitdagend onderwijsaanbod
voor talentvolle leerlingen.

Drempelonderzoek
In oktober is in groep 8 het Drempelonderzoek afgenomen en de ervaring leert dat deze gegevens
zeer bruikbaar kunnen zijn voor :
 het bepalen van het plan van aanpak voor de leerlingen van groep 8
 het mede bepalen van ons eerste voorlopige advies
Wat is het Drempelonderzoek?
Het Drempelonderzoek wordt gebruikt in het traject van verwijzing richting het voortgezet onderwijs.
Het is een overzichtelijke en efficiënte manier om de didactische gegevens van leerlingen in kaart te
brengen.
De volgende onderdelen worden getoetst:
- Spelling
- Begrijpend lezen
- Rekenen
- Woordenschat
- Technisch lezen
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De onderdelen , die getoetst worden, lijken heel veel op de toetsen die kinderen op school gewend
zijn. Voor veel kinderen die b.v. faalangstig zijn of toets angst hebben is het een vertrouwde manier
van toetsen en voor kinderen met dyslexie kan de test worden vergroot en/of de tijdsduur kan
worden aangepast. Doordat het niveau van de leerling relatief vroeg in het schooljaar bekend is,
zullen de scholen op tijd met de ouders kunnen communiceren over de vorm van vervolgonderwijs
voor hun kind. De resultaten van het Drempelonderzoek worden met de ouders besproken tijdens de
voorlopig advies gesprekken op 26 en 27 november.

Kabouter pad
Woensdag 31 oktober hebben de kinderen van groep 1/2 een herfstwandeling gemaakt. Wat boften
we met het prachtige herfstweer! Deze buitenactiviteit paste ook heel goed bij ons herfst thema.
Met verschillende kleuren kaboutermutsjes, werden de groepjes gevormd. Deze groepjes vertrokken
steeds met korte tussenpozen van elkaar. Onderweg moesten er verschillende vragen worden
beantwoord en opdrachten worden gedaan. Bijvoorbeeld:” Zoek de paddenstoel en kijk met een
spiegeltje naar de onderkant van zijn hoed”. Of: “Zoek stokken en kijk wie er over de stokken kan
springen”. De route liep dit keer anders dan we gewend waren. De kabouters leidden ons over de
nieuwe stadsmuur naar het notendijkje richting het kasteel. (Gelukkig waren de laarzen aan. )
Er werden lange en korte stokken meegesleept naar school waarmee we een meet-activiteit gedaan
hebben. Ook vonden we kriebelbeestjes die we op school hebben bekeken.
Na afloop smaakte de notencake heerlijk.
We willen alle hulpouders heel hartelijk bedanken! Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest!

Zingen!.....
Enige tijd geleden ontvingen wij via de muziekschool in Gorinchem de vraag, of wij samen met de
leerlingen van De Wegwijzer mee willen doen aan een groots zangfestijn dat in onze prachtige kerk in
Heukelum zal worden opgevoerd in aanwezigheid van ouders en andere belangstellenden.
Dit zal plaatsvinden op zaterdag 15 december.
Deze gelegenheid wilden wij niet voorbij laten gaan en inmiddels zijn alle leerlingen, één maal per
week onder leiding van een enthousiaste muziekdocent, druk aan het repeteren!
In verband met (sport)activiteiten is er voor gekozen het concert in de tweede helft van de middag te
laten plaatsvinden. De exacte tijden zult u samen met een inschrijfstrookje (uiteraard is deze
activiteit niet verplicht) binnenkort van ons ontvangen.
Het belooft een fantastisch en uniek optreden te worden!

Weerbaarheidstraining groep 5/6
In januari 2019 zal in groep 5/6 een weerbaarheidstraining worden gegeven. Deze training heet Grol.
Vorig schooljaar heeft de huidige groep 7 deze training gevolgd. Wij hebben dit als zeer waardevol
ervaren.
De doelen van deze lessen zijn:
- Op een positieve manier leren samenwerken
- Meer ruimte leren geven aan een medeleerling, zodat er verbondenheid en vertrouwen
ontstaat in de relatie als klasgenoten onderling en op individueel gebied.
- Op een gepaste manier op ongepast gedrag leren reageren
- Kinderen weerbaarder maken voor betere zelfontplooiing
- De klas meer een eenheid laten zijn, zodat iedereen gelijkwaardig met elkaar om kan gaan
De lessen zullen worden gegeven door dhr. M. van den Berge, weerbaarheidstrainer bij “Grol
weerbaarheid” en docent bewegingsonderwijs. De lessen worden gegeven vanuit een psycho-fysieke
benadering, wat betekent dat er in de gymzaal oefeningen en activiteiten gedaan worden om op een
ervaringsgerichte manier te leren.
De ouders van de leerlingen van groep 5/6 zullen t.z.t. nader worden geïnformeerd.
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Kerstmarkt
Op 14 december organiseert de OR tussen 16.00 uur en 19.00 uur een Kerstmarkt op ons
schoolplein. Er zullen verschillende dingen worden verkocht. Ook zullen de leerlingen de komende
periode leuke werkjes gaan knutselen, welke u tijdens de markt kunt kopen. In een sfeervolle
ambiance kunt u genieten van muziek, verschillende lekkernijen en een hapje en drankje.
De opbrengst van deze kerstmarkt gaat naar de OR, die hier weer leuke dingen voor onze leerlingen
van kan aanschaffen.

OR nieuws
Naar aanleiding van de oproep van de OR in de nieuwsbrief van oktober jl. hebben zich 2 ouders
aangemeld te weten: Anella den Hartog (moeder van Femke en Anne gr. 1/2) en terug van
weggeweest; Rianne Kamp (moeder van o.a. Luci uit gr. 3/4).
Fiona van den Bos is herkozen en blijft dus nog in de OR.
Wij vinden het fijn dat jullie ons bij de vele schoolactiviteiten willen helpen en wensen jullie veel
plezier!
Rosalie van Kesteren en Bas Giltay nemen na vele actieve jaren afscheid van de OR.
Ook namens de leerlingen willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor jullie tijd, hulp en inzet!!

Bezoek Sinterklaashuis
Op dinsdag 27 november bezoeken wij met de groepen 5 t/m 8 op de fiets het Gemeentehuis van
Lingewaal te Asperen, dat voor deze keer tot Sinterklaashuis is omgebouwd. Ter plaatse doen de
leerlingen mee aan een pub quiz met actuele vragen over de nieuw te vormen gemeente, de
bestemming van het gemeentehuis en natuurlijk over de geschiedenis van St. Nicolaas en deze
traditie.
De groepen 1 t/m 4 bezoeken op woensdag 28 november het Sinterklaashuis in Gorinchem.
Het vervoer met auto’s hiervoor is inmiddels geregeld. Dank u wel! Wilt u, indien nodig, een
stoelverhoger voor uw zoon/dochter meegeven?

AGENDA
26-11 / 27-11 : voorlopig advies gesprekken groep 8
27-11: ’s middags brengen de groepen 5 t/m 8 een bezoek aan het
Sinterklaashuis in Asperen.
28-11: Groepen 1 t/m 4 brengen een bezoek aan het
Sinterklaashuis in Gorinchem
Op deze ochtend vinden we hopelijk ook iets in onze schoen….
Schoenen vanaf 26 november graag mee naar school!
05-12: We vieren met elkaar Sinterklaas.
14-12: Kerstmarkt 16.00 – 19.00 uur.
20-12: Kerstdiner
21-12: 12.00 uur Start Kerstvakantie!
Met vriendelijke groet!
Team Obs de Rietput
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