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Beste ouders/verzorgers,

De herfstvakantie ligt achter ons, de klok wordt weer bijna verzet en de
prachtige bomen op ons plein beginnen hun blad los te laten. 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. En het allerfijnste: ook u kunnen we hierbij weer meer betrekken, nu
u de school weer in mag. Zo fijn! Laten we hopen dat de ontwikkelingen geen
negatieve(re) wending krijgen, zodat we er met z’n allen een mooie, fijne tijd
van kunnen maken!

Met vriendelijke groeten,
Eveline van Hemert
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Belangrijke data

2 november Alternatief Algemene Ouderavond (meer info)
5 november Nationaal Schoolontbijt (meer info)
15 november Start EU-schoolfruit periode (meer info)
16 november 8.30u Oudercafé?
24 november NIO/SEO groep 8
3 december Sinterklaasviering
6 december uitslapen na Pakjesavond, 10.00u beginnen
16 december DIA-proeftoets groep 8
22 december Kerstviering (meer info volgt)
23 december Kerstknutsel
24 december t/m 9 januari Kerstvakantie!



Mededelingen

Nieuwe leerlingen
Hoera, we hebben weer een aantal nieuwe
leerlingen mogen verwelkomen de afgelopen
weken! Nathan, Kensi en Lynn zijn meteen na de
zomervakantie gestart bij de kleuters en Sara in
groep 4. Inmiddels zijn ook Job en Dafne begonnen bij de kleuters. Zoë en
Beau zijn aan het wennen en ook Melika komt binnenkort wennen. Heel veel
plezier allemaal!

Regels en afspraken
Vanwege Corona hebben we een periode achter de rug waarin we op
gescheiden pleinen speelden en onze leerlingen amper tot niet gemengd
werden. Gelukkig is dit inmiddels verleden tijd en kan en mag iedereen weer
met en door elkaar spelen. Echter, nu de blaadjes weer van de bomen beginnen
te vallen én de periode van Sinterklaas en Kerstmis voor de deur staat, zijn de
leerlingen altijd onrustiger en meer gespannen dan normaliter het geval is. Dit
merken we in de klas, maar zeker ook aan de manier van spelen op het plein.

Dat vraagt een goede, duidelijke en eenduidige aanpak van ons als school voor
wat betreft regels en afspraken. We hebben hieraan daarom zowel op de
Studiedag als bij de MR-vergadering aandacht besteed en zodoende onze regels
en afspraken herijkt. Wij vinden het belangrijk dat ook u daarvan op de hoogte
bent, daarom is onze kwaliteitskaart ‘Regels en afspraken’ als bijlage bij deze
nieuwsbrief opgenomen. Doel van dit beleid rondom de regels en afspraken is
om onze leerlingen te helpen de juiste keuze te (blijven) maken en hiermee een
fijne, veilige schoolomgeving te blijven waarborgen voor iedereen.

Schoolfotograaf
Op 23 september is de schoolfotograaf bij ons op school geweest. Inmiddels
heeft u de inlogkaartjes ontvangen en heeft u de foto’s kunnen bekijken. Indien
u foto’s heeft besteld vóór 15 oktober, dan worden deze komende week op
school bezorgd en uitgedeeld.

Algemene Ouderavond
Op dinsdagavond 2 november hadden wij de Algemene Ouderavond willen
organiseren. Echter, in overleg met het team en de MR hebben we besloten om
voor een alternatief te gaan; er is immers diezelfde avond nog een
persconferentie en met de oplopende cijfers en de extra maatregelen die
hoogstwaarschijnlijk die avond zullen worden aangekondigd durven we het
‘risico’ niet te nemen. Helaas zult u het dus - net als vorig schooljaar - met een
alternatief in de vorm van een informatie mail moeten doen. We hopen op uw
begrip hiervoor.

Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 5 november doet onze school mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Op deze dag hoeft uw kind dus voor één keer 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.



Terugblik activiteiten

Schoolreisje
Op vrijdag 17 september zijn we met de hele school naar Attractiepark Duinrell
geweest. Al vanaf het moment dat we de bussen in stapten, was het feest! Het
was echt een ontzettend leuke dag en wat hebben we ook geboft met het weer!
Heerlijk ook dat er weer gewoon hulpouders mee mochten. Bedankt allemaal
voor de hulp en begeleiding op deze dag! Benieuwd naar de foto’s? Klik dan
hier.

Inloopweken
Als alternatief voor de informatieavond hebben we de afgelopen weken de
inloopweken georganiseerd. Wat fijn om te zien dat zovelen van u zo
geïnteresseerd waren en wat leuk hoe uw kind(eren) u rondleidde(n) door de
klas. Ze zijn zo trots om alles te laten zien en weten ook al zoveel te vertellen
over het reilen en zeilen in de klas. Wij vonden het een groot succes, we hopen
u ook! Ter aanvulling heeft u voor de herfstvakantie van de leerkracht(en) van
uw kind(eren) nog een informatie mail gekregen, evenals een mail van de
directie met aanvullende informatie die voor de hele school geldt. We hopen u
met dit alles goed en volledig te hebben geïnformeerd; mocht u toch nog
dingen missen of nog vragen hebben, laat dit dan aan ons weten.

Kinderboekenweek
Van 6 t/m 15 oktober was het
Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar was
‘Worden wat je wil’ en ging over beroepen. Wij
begonnen de Kinderboekenweek een dagje
eerder al met de opening, namelijk op dinsdag
5 oktober. In gemengde groepjes hebben de
leerlingen een beroepen speurtocht gedaan. Ze
kwamen de meest uiteenlopende beroepen
tegen, van een schrijver tot iemand van de
explosieve opruimingsdienst. Bij ieder goed
geraden beroep kon een letter verdiend worden
en met alle letters samen kon dan uiteindelijk een woord gemaakt worden;
wederom een beroep, namelijk banketbakker. Ook de rest van de dagen hebben
we allerhande activiteiten gedaan. Natuurlijk is er veel gelezen en voorgelezen,
maar ook zijn er tal van creatieve activiteiten binnen het thema gedaan. Verder
zijn er bijvoorbeeld gedichten en verhalen geschreven en thuis is er door veel
gezinnen een beroepen-kijk-en-verteldoos gemaakt die vervolgens mocht
worden uitgestald op school. Een ander groot succes waren de vele ouders die
ons zijn komen vertellen over hun beroep. Zo leuk om te horen wat een
milieukundige precies doet, of te zien hoe een hondje wordt getrimd. De
leerlingen hadden ook veel te vragen, super leuk! Ook onze leescoach Anne
vanuit ‘Bibliotheek op school’ is langs geweest; zij gaf superleuke lessen
boekpromotie in alle groepen. Na afloop mochten we de boeken houden, top!
De Kinderboekenweek werd afgesloten met een tentoonstelling in alle groepen
en een boekenmarkt in de centrale hal. Mede dankzij de organisatie vanuit de
commissie én alle ouderhulp tijdens deze anderhalve week was de
Kinderboekenweek een groot succes. Bedankt allemaal! En voor de foto’s, kijk
vooral even hier en hier.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=denaldenhaag&set=a.1988052828030984
https://www.facebook.com/denaldenhaag/posts/2000629843439949
https://www.facebook.com/denaldenhaag/posts/2006782819491318


Informatie rondom Vreedzame School

Blok 2: Conflicten lossen we samen 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.

Tips voor thuis

● Vraag uw kind eens naar de LOS-HET-OP-KAART of het stappenplan
PRAAT HET UIT en leer van uw kind hoe we op school met conflicten
omgaan;

● besteed aandacht aan zaken als ‘om de beurt’ en ‘wie mag beginnen’
wanneer u met uw kind een spelletje doet. Het is goed als uw kind leert
dat hij/zij niet altijd als eerste mag en ook dat hij/zij niet altijd kan
winnen;

● vraag uw kind eens met wie hij/zij graag samenwerkt op school en
waarom;

● vraag uw kind eens naar de verschillende kleuren petten op school en
laat hem/haar voordoen wat er gebeurt bij een conflict, met elk van deze
kleuren petten op;

● laat uw kind (in de bovenbouw) vertellen over een win-win oplossing, een
win-verlies oplossing of een compromis.

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

EU-Schoolfruit
In de week van 15 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 uw kind
aangeeft niet genoeg te hebben aan het schoolfruit, kunt u hem of haar
natuurlijk altijd nog een extra stuk fruit meegeven.

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 ideeën

Update personeel

Even voorstellen…
Giel van Zon
Hallo! Mijn naam is Giel, 29 jaar oud en sinds begin
september sta ik elke maandag voor de klas met juf
Eva. De afgelopen jaren heb ik gestudeerd aan de
kunstacademie in Utrecht waar ik me heb
gespecialiseerd in het maken van films. Na acht jaar
gewoond te hebben in Utrecht, ben ik uiteindelijk weer
teruggekeerd naar de stad waar ik ben opgegroeid, in
Tiel! Met een lading creativiteit, levenservaring en
enthousiasme ben ik in september begonnen aan de
verkorte opleiding van de PABO in Utrecht.

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm


Schoolopleider
Zoals u wellicht weet, hebben wij op school vrijwel altijd wel één of meerdere
studenten. Vooral met de PABO van Hogeschool Utrecht is er - bestuurs breed -
een zeer intensieve samenwerking. Het traject dat we hiervoor met alle scholen
van BasisBuren doorlopen, is het traject Samen Opleiden. Belangrijke kenmerken
hierbinnen zijn:

● samen met het hele team toekomstige collega's opleiden;
● het bieden van een rijke leeromgeving aan deze toekomstige collega’s;
● samen leren in de praktijk is het uitgangspunt (tevens is dit het

uitgangspunt van het curriculum van de opleiding);
● inhoudelijke afstemming tussen de opleiding en de school (en daarmee

een betere afstemming tussen theorie en praktijk).

Onderdeel van het traject Samen Opleiden is dat iedere school van ons bestuur
een eigen Lerarenopleider heeft, die het Samen Opleiden op de eigen school
coördineert en hierin een aantal taken/rollen heeft voor wat betreft het
begeleiden van de toekomstige collega’s én de leerkrachten die deze toekomstige
collega’s in de klas een stageplaats bieden.

Voor onze school is Eva de Kam gestart met de opleiding tot Lerarenopleider.
Onze IB’er Cora den Ambtman heeft de opleiding al afgerond. We hebben straks
dus niet één, maar twee Lerarenopleiders bij ons op school. Erg fijn en luxe!

Update schoolplein

Zoals u inmiddels wel bekend is, is de Werkgroep Speelplein al enige tijd actief.
Er is een plan gemaakt en ook zijn er al enkele lijnen uitgezet richting
verschillende subsidieaanvragen. Ook de leerlingen worden actief betrokken bij
het binnenhalen van geld. Hiervoor is de Kleine Jantje Beton loterij geweest en
zeer recent hebben we de Koekjesactie georganiseerd. Achter de schermen lopen
nog verschillende subsidieaanvragen én worden weer nieuwe plannen gemaakt
voor het genereren van extra financiële middelen, maar hieronder alvast een
overzicht van de tot nu toe binnengekomen opbrengsten én de lopende
acties/subsidieaanvragen:

● Kleine Jantje Beton loterij: 184,50 euro
● Subsidie Sport- en Beweegakkoord: 2.500 euro
● Boekenverkoop Kinderboekenweek: 25 euro
● Koekjesactie: …
● Subsidie Groene Schoolpleinen: … (we hopen op 17.500 euro!)
● Subsidie Leefbaarheid

Vanuit de MR

“Op 4 oktober is de MR voor het eerst dit
schooljaar bij elkaar gekomen. En voor het
eerst sinds lange tijd ook weer live in
school! Dat was erg prettig na meer dan
een jaar lang digitale overleggen.

De oudervertegenwoordiging van de MR heeft een nieuwe samenstelling met
nieuwelingen Marianne Kornaat (moeder van Lente uit groep 2 en Merte uit



groep 4) en Ciska Blom (moeder van Ruben uit groep 6 en Marit uit groep 5).
Gelukkig waren ook Marc Vlierman (vader van Faas uit groep 7) namens de
ouders en Eva en Hanneke als leerkracht vertegenwoordiging en Eveline als
constante factor aanwezig. We hebben deze vergadering een drietal punten
besproken waarover ik hier wil terugmelden; een nieuw type rapport, de
kwaliteitskaart “regels en afspraken” en de vrijwillige ouderbijdrage.

De MR heeft positief gereageerd op het voorstel voor een ‘rapport nieuwe stijl’
dat persoonlijker is en waarin meer nadruk ligt op de capaciteiten van een kind
en functioneren in de klas, en minder op de CITO-uitslagen. Door het rapport ‘los
te knippen’ van de CITO-uitslagen wordt ook het moment van het eerste rapport
vervroegd naar eind januari. Hiermee is de verdeling van de twee rapporten over
het schooljaar ook beter. De MR staat positief tegenover het rapport nieuw stijl
en de toelichting dat de CITO-uitkomsten (zodra beschikbaar) los van het rapport
mee naar huis komen.

Daarnaast is de MR akkoord gegaan met de Kwaliteitskaart Regels en afspraken,
zoals bijgesloten bij deze nieuwsbrief. Deze Kwaliteitskaart is niet nieuw, maar
wel herijkt op enkele punten. Als MR vinden we dat ieder kind gebaat is bij een
veilige leeromgeving en dat grenzen stellen hieraan bijdraagt. We hebben dan
ook ingestemd met de herijkte Kwaliteitskaart.

Als laatste heeft de MR gesproken over de hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage. Omdat een deel van de ouders de bijdrage niet kan of wil betalen,
wordt het sluitend krijgen van de kosten voor kinderactiviteiten (waar dit geld
enkel aan besteed wordt), steeds moeilijker. De MR heeft besloten de hoogte van
de vrijwillige ouderbijdrage desondanks dit jaar toch gelijk te houden aan vorig
jaar. Wel willen we een nieuw initiatief toevoegen; het instellen van een sociaal
fonds, wat ouders die het iets breder hebben de mogelijkheid biedt om een iets
hogere bijdrage te geven ter compensatie voor ouders die het niet kunnen
betalen (de vrijwillige ouderbijdrage komt namelijk niet in aanmerking voor een
bijdrage vanuit de gemeente of Stichting Leergeld).

NB. Omdat we zien dat alles duurder wordt, zal de vrijwillige ouderbijdrage naar
alle waarschijnlijkheid komend jaar wel iets verhoogd moeten worden.

- Ciska Blom, voorzitter MR”

Tip van het team

Het Zoelse bos is prachtig rond deze tijd van het jaar! Wij zijn er deze week met
alle groepen naar toe geweest en het was er echt weer ontzettend mooi en fijn.
Er is zoveel te zien én te verzamelen! Gaat u er met uw kind(eren) ook naartoe?

We wensen u een fijn weekend toe!
- Team Aldenhaag -


