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Oktober 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De herfstvakantie ligt achter ons, de klok is verzet en ook qua weer heeft de               

herfst inmiddels echt z’n intrede gedaan. Op school voelt het voor mij na de              

herfstvakantie altijd alsof het jaar écht begonnen is; iedereen is gewend in en             

aan de nieuwe groep, periodes van herhaling in de lesstof zijn voorbij en er              

wordt volle bak gewerkt aan nieuwe doelen.  

Ook kijk ik vanaf dat moment uit naar de gezellige tijd die voor ons ligt; de                

weken dat we samen met de leerlingen in alle enthousiasme toeleven naar het             

Sinterklaasfeest én de weken van sfeervolle rust in aanloop naar de Kerstviering            

op school. Ondanks Corona is dat ook dit jaar het geval. Want ook al moet               

noodgedwongen alles een beetje anders nu, het staat vast dat we er ook dit              

keer een mooie, fijne tijd van gaan maken. Geniet ervan! 

Met vriendelijke groeten, 

Eveline van Hemert 
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Belangrijke data 

 

2 november Theatervoorstelling Stibat 

3 november Nationaal Schoolontbijt 

Week van 9 november Start Schoolfruit-leveringen (meer info) 
Week van 23 november 10-minuten gesprekken voor alle groepen 

4 december Sinterklaasviering 

17 december Kerstviering  

19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

 

 

 

 



 
Mededelingen 

 

Schoolontbijt 

Op dinsdag 2 november doet onze school mee aan         

het Nationaal Schoolontbijt. Op deze dag hoeft uw        

kind dus niet thuis te ontbijten; dit doen we         

gezamenlijk op school. Voor het ontbijt hoeft uw        

kind niets mee te nemen; vanuit de organisatie        

worden complete ontbijtpakketten beschikbaar    

gesteld en bij ons op school afgeleverd. Uiteraard        

moet uw kind wel Gruit en drinken voor het         

10-uurtje meenemen, evenals eten en drinken      

voor de lunch. 

 

Tevredenheidspeiling 

Iedere twee jaar wordt er binnen onze stichting een Tevredenheidspeiling          

afgenomen door een onafhankelijk bureau, om de tevredenheid te peilen onder           

ouders en personeel. Dit schooljaar is het weer zo ver, wat inhoudt dat u              

binnenkort een uitnodiging per mail kunt verwachten om deel te nemen aan            

deze peiling. U helpt ons enorm als u meedoet, want de resultaten (die             

overigens anoniem verwerkt worden) gebruiken wij om aanpassingen en         

verbeteringen door te voeren die de school en ons onderwijs ten goede komen.             

Houd uw mail dus goed in de gaten en doe mee! 

 

Algemene Ouderavond 

Normaliter staat er op de maandag na de herfstvakantie een Algemene           

Ouderavond gepland, waarin we u onder andere informeren over de          

speerpunten van het schooljaar. Vanwege Corona kan deze ouderavond dit jaar           

helaas niet doorgaan, maar volgende week zal ik u als alternatief een            

informatiedocument toesturen zodat u toch op de hoogte bent van de           

speerpunten op Den Aldenhaag voor schooljaar 2020-2021. 

 

10-minuten gesprekken 

In de week van 23 november staan de 10-minuten gesprekken gepland voor            

alle groepen. Met de huidige ontwikkelingen rondom Corona en de richtlijnen           

vanuit RIVM en bestuur waaraan we ons dienen te houden, zijn we genoodzaakt             

ook deze gesprekken nog op afstand te voeren. Dit houdt in dat u de week               

voorafgaand aan het   

gesprek een  

uitnodiging per mail   

krijgt, zodat u weet    

wanneer u een   

telefoontje van de   

leerkracht(en) van  

uw kind(eren) kunt   

verwachten. Het  

10-minuten gesprek  

zal gericht zijn op de     

ontwikkelingen van  

uw kind in de eerste     

periode van dit   

schooljaar. 



 

 

 

 

Terugblik activiteiten 

Buitenlesdag 

Op dinsdag 22 september was het Nationale Buitenlesdag. Ook Den Aldenhaag           

deed hieraan mee. Op deze dag zijn alle groepen bezig geweest met bewegend             

leren en is in iedere groep minimaal één les in de buitenlucht gegeven. Zowel              

de leerkrachten als de leerlingen hebben ervaren dat het heerlijk is om op deze              

andere manier met leren bezig te zijn en we streven er dan ook naar dit vaker                

te gaan doen. Voor een impressie van de dag kunt u hier klikken. Ook stond er                

een artikel over de Buitenlesdag op Den Aldenhaag in De Gelderlander. Heeft u             

deze gemist? Kijk dan gauw hier! 

Kinderboekenweek 

Ook de Kinderboekenweek was weer een groot succes. Binnen het thema ‘En            

toen?’ over geschiedenis zijn we niet alleen met lezen/boeken aan de slag            

gegaan, maar ook binnen tal van andere vakgebieden. Gedurende de hele           

periode stond hierbij de tijdmachine centraal in de hele school; hiermee kun je             

immers naar een andere tijd reizen en de geschiedenis laten herleven. Bij            

gebrek aan een tentoonstelling, vanwege de Corona-maatregelen, hebben we         

een filmpje gemaakt waarin u kunt zien wat we allemaal gedaan hebben tijdens             

het Kinderboekenweek. Heeft u deze nog niet gezien? Neem dan gauw een            

kijkje, dit is zeer de moeite waard!  

 

Informatie rondom Vreedzame School 

Leerlingmediatie 

Op vrijdag 16 oktober hebben de leerlingen van groep 6 en 7 hun opleiding tot               

leerlingmediator succesvol afgerond. Dit betekent dat ze vanaf nu groep 8 mogen            

helpen bij het oplossen van kleine conflicten op het plein, tijdens de pauzes. We              

zijn ontzettend  

trots op hen en    

hebben dit  

uiteraard 

uitgebreid met hen   

gevierd. Ook  

hebben ze zich aan    

alle andere  

leerlingen van de   

school voorgesteld,  

zodat iedereen  

weet wat ze als    

leerling- mediator  

doen en hoe ze    

kunnen worden  

ingeschakeld als er   

hulp nodig is bij    

het oplossen van   

een conflict. 

 

https://www.facebook.com/denaldenhaag/posts/1697648610404742
https://www.gelderlander.nl/buren/lekker-buiten-les-krijgen-nu-het-nog-kan~a38d13c8/?fbclid=IwAR2TQ42D65YUN5q76qleDmZtS5buOLYDErX-C9eNps2F1J9405fYyuyCuWk&referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://www.facebook.com/denaldenhaag/posts/1720271374809132


Blok 2: We lossen conflicten zelf op 

Op dit moment werken we aan de lessen uit Blok 2: ‘We lossen conflicten zelf               

op’. Het doel van de lessen in dit blok is de kinderen te leren om op een positieve                  

manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het              

verschil tussen een conflict en een ruzie. Een conflict is een verschil van mening;              

je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een               

oplossing bedenken waar je allebei tevreden over bent. Je zoekt naar een            

win-win oplossing. Conflicten horen bij het leven. Wanneer een conflict met           

geweld gepaard gaat, spreken we van ruzie.  

We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je               

loopt weg, en je zegt niet wat je er van vindt. Of je reageert agressief, je bent                 

boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt voor jezelf op en houdt rekening                

met de ander: je zoekt naar een win-win oplossing. In groep 1 en 2 leren we de                 

kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART.              

In groep 3 t/m 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT               

HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je               

met je eigen mening en kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in              

de wereld en de rol van de Verenigde Naties.  

De Vreedzame School-aanpak is verweven in de dagelijkse gang van zaken bij            

ons op school; het is dus niet alleen iedere week een les op zich, ook op allerlei                 

andere momenten wordt teruggegrepen op de principes van de Vreedzame          

School.  

    



 

 

 

Informatie rondom Gezonde School 

Schoolfruit 

In de week van 9 november start de EU-Schoolfruit periode voor dit schooljaar.             

Vanaf die week worden alle leerlingen van de school 20 weken lang voorzien van              

Gruit voor het 10-uurtje op woensdag, donderdag en vrijdag. Op die dagen            

hoeven de leerlingen in principe zelf geen Gruit mee te nemen.  

Indien u nieuwsgierig bent naar de Gruit-soorten die per week worden           

aangeboden, kunt u zich hier aanmelden voor de wekelijkse Nieuwsbrief van           

EU-Schoolfruit. Dit biedt u ook de mogelijkheid om - indien u weet dat uw kind               

iets niet lust of ergens allergisch voor is dat wordt aangeboden - uw kind in een                

bepaalde week toch ook zelf nog iets van Gruit mee te geven op             

woensdag/donderdag/vrijdag. 

Let op: tijdens de EU-schoolfruit periode moeten de leerlingen op maandag en            

dinsdag wél zelf hun Gruit voor het 10-uurtje meenemen. Ook de lunch en het              

drinken voor beide momenten moet gedurende deze periode gewoon van thuis           

worden meegenomen. 

Traktatie idee (Corona-proof) 

 

Traktatie-bakjes met (voorverpakte) traktatie, gratis printables. 
 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm
https://www.superleukefeestjes.nl/blog-post/gratis-traktatie-bakjes/


 

 

Update personeel 

Even voorstellen...juf Anneke 

“Mijn naam is Anneke van Kalkeren. Sinds       

kort ben ik twee middagen per week op Den         

Aldenhaag werkzaam als   

onderwijsassistente. Er zullen een aantal     

ouders zijn die mij al kennen; dat komt        

omdat ik in het verleden al ruim tien jaar         

werkzaam ben geweest op deze school met       

heel veel plezier. Leuk is om te zien dat er          

nu kleuters op school zitten waarvan ik de        

ouders destijds in de klas heb gehad.  

Ook ben ik werkzaam op de Hoge Hof in         

Kapel-Avezaath, waar ik met veel plezier      

alweer een aantal jaren werk. Dit nu in        

combinatie met Den Aldenhaag te kunnen      

doen, vind ik erg leuk.  

Mijn hobby’s zijn hetzelfde gebleven als vroeger, namelijk mijn kleinkinderen          

waar ik vreselijk trots op ben. Voetballen vind ik ook nog steeds leuk, nu om               

naar te kijken. Dit was even in het kort iets over mijzelf. - Anneke van Kalkeren” 

 

Even voorstellen...juf Laura 

“Graag wil ik mij even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Laura Jansen, ik woon                

in Tiel en ben 22 jaar oud. Begin september ben ik           

begonnen aan mijn derdejaars stage in groep 1-2-3.        

Deze stage valt binnen mijn huidige studie; leerkracht        

basisonderwijs, welke ik volg aan de Hogeschool van        

Utrecht. Onder begeleiding van Joyce zal ik mij in groep          

1-2-3 dit schooljaar verder gaan ontwikkelen tot       

leerkracht. Ik kijk hier met veel plezier naar uit! 

Naast mijn studie heb ik een bijbaan in de horeca, waar           

ik al een aantal jaar de gasten met een glimlach mag           

ontvangen. In mijn vrije tijd doe ik vaak leuke dingen          

met mijn vriend of met vriendinnen en breng ik graag          

tijd door met mijn familie. 

Ik hoop u de aankomende tijd te mogen ontmoeten en          

te spreken. Tot gauw! - Laura Jansen” 

 

 

Vanuit de MR 

“Begin oktober kwam de MR weer bijeen om met Eveline de stand van zaken te               

bespreken. Marc kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. fysiek ongemak en           

Hanneke schoof voor de eerste keer aan in de MR. Alles natuurlijk op gepaste              

afstand: online dus! 

 

 



Er stond genoeg op de agenda, ook aangezien vorig schooljaar een aantal            

onderwerpen door de Corona-crisis wat vooruit zijn geschoven. Eerst even          

bijpraten hoe het onderwijs in Corona-tijd verloopt. Ook zijn kort het jaarplan en             

het schoolplan (missie en visie) dat Eveline en Henriëtte met het team hebben             

opgesteld besproken. 

De MR heeft ermee ingestemd dat de vrijwillige ouderbijdrage gelijk blijft aan            

vorig jaar. Immers, hoewel er door Corona sommige activiteiten geen doorgang           

konden vinden, is de bijdrage toch goed gebruikt door andere festiviteiten wat            

uitgebreider te vieren, wat de kinderen erg hebben gewaardeerd! 

Belangrijk is ook (we hadden hier aan het begin van 2020 al eens om gevraagd)               

dat er dit najaar een Oudertevredenheidsonderzoek gaat komen. Voor onze          

school is dat alweer een aantal jaar geleden en er is in die tijd veel veranderd.                

Dus wat ons betreft is deze toezegging vanuit BasisBuren zeer welkom. 

Eva heeft een update gegeven wat er zoal in de GMR is besproken. In de GMR                

worden zaken behandeld die BasisBuren breed van belang zijn en deze zijn ook             

wat vertrouwelijker van karakter. Zodra onderwerpen direct relevant zijn voor          

Den Aldenhaag, komt het bij de MR op de agenda en berichten we hierover. 

Ook wordt de RI&E op dit moment uitgevoerd. RI&E staat voor Risico            

Inventarisatie en Evaluatie en dat is een onderzoek dat eens in de paar jaar              

uitgevoerd moet worden om de gezondheid en veiligheid op Den Aldenhaag te            

waarborgen en verantwoorden. We zullen de uitkomsten en aanbevelingen later          

dit jaar met Eveline bespreken. 

Tot slot, een oproep aan u als ouders/verzorgers: Marc heeft de komende            

maanden minder tijd voor de MR en Jacco treedt aan het einde van het              

schooljaar af omdat Matthijs naar de middelbare school gaat...: we zijn daarom            

op zoek naar versterking van de oudergeleding in de MR! Wil u zich, namens              

de ouders en in prettige samenwerking met de leerkrachten en de schoolleiding,            

inspannen om het onderwijs op onze dorpsschool te waarborgen en onze           

kinderen een goede start te geven, neem dan contact op met Jacco            

(Jacco.Flipsen@gmail.com), voor meer informatie. 

- Jacco Flipsen, voorzitter MR” 

 

 

Tip: het Zoelense bos is in      

deze tijd van het jaar echt      

prachtig! 

Geniet van al het moois dat      

de herfst u te bieden heeft      

en blijf gezond! 

- Team Aldenhaag 

 


