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December 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Nog anderhalve week, dan is het jaar 2020 voorbij. Gelukkig, zou ik bijna             

zeggen! Op school kwam het kalenderjaar vorige week dinsdag al abrupt tot een             

einde. We zijn blij dat we uw en onze kinderen in ieder geval nog de geweldige                

ervaring van de Lipdub-opname bij de kerstviering hebben kunnen meegeven. 

Maar wat was het een raar jaar; een jaar dat normaal begon, maar waarvan we               

ons nu al bijna niet meer kunnen herinneren hoe ‘normaal’ er eigenlijk uitzag.             

Bizar! Het lijkt een eeuwigheid geleden dat u nog gewoon rondliep in onze             

school, dat we allerlei vieringen en activiteiten hadden waarbij iedereen          

samenkwam of dat er gesprekken waren die niet via telefoon of beeldscherm            

plaatsvonden.  

Desondanks was het ook een heel mooi jaar, vol kansen en uitdagingen. Een             

goed voorbeeld daarvan is de manier waarop we samen met u en de leerlingen              

het afstandsonderwijs vorm hebben weten te geven. Het was spannend om aan            

te moeten beginnen, maar we hebben er veel van geleerd en kijken er goed en               

positief op terug. En gelukkig maar, want na de kerstvakantie staat ons allen             

opnieuw zo’n periode te wachten. Hopelijk is het écht ‘maar’ voor twee weken! 

We gaan er wederom met z’n allen het beste van maken; ik heb er alle               

vertrouwen in dat het ook dit keer gaat lukken. Maar nu eerst: vakantie! Namens              

het hele team van Den Aldenhaag wens ik u ondanks alles hele fijne feestdagen              

met elkaar; geniet en blijf gezond. En laten we hopen dat 2021 ons uiteindelijk              

zal terugbrengen naar ‘het oude normaal’.  

Met vriendelijke groeten, 

Eveline van Hemert 
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 Belangrijke data 

 

19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

4 januari Informatie-mail afstandsonderwijs gaat eruit 

5 t/m 15 januari Periode van afstandsonderwijs 



Belangrijke data (vervolg) 

 

18 januari Hopelijk weer gewoon naar school… 

20 januari Voorleesontbijt 

Week van 1 februari Nieuwsbrief 4 komt uit 

 

 

 
Mededelingen 

 

Tevredenheidspeiling 

De afname termijn voor de Oudertevredenheidspeiling is verstreken. We hopen          

dat velen van u deze hebben ingevuld, zodat we een reëel beeld krijgen van              

wat u als ouders/verzorgers van onze school en ons onderwijs vindt. Zodra het             

rapport binnen is, zullen we de uitkomsten van de peiling met u delen.  

Themaonderzoek Inspectie 

Half december heeft onze school een Themaonderzoek van de Inspectie gehad.           

In een online gesprek met inspecteur Mevr. Rignalda hebben we toelichting           

mogen geven op de wijze waarop we werken aan continue kwaliteitsverbetering           

van onze school. Aan een themaonderzoek wordt geen oordeel van de inspectie            

gehangen; de verkregen informatie en inzichten worden enkel door hen          

gebruikt om in hun landelijke rapport over trends en ontwikkelingen in het            

onderwijsstelsel te gebruiken. Wel heeft de inspecteur ons aangegeven dat we           

mooie doelen en ambities hebben; dat was voor ons uiteraard een fijne            

opsteker uit de mond van een inspecteur! 

Schoolzone 

Misschien is het u al opgevallen; sinds enkele        

weken staan er nieuwe borden en palen langs        

de weg om weggebruikers aan te geven dat ze         

een Schoolzone inrijden. Doel hiervan is om       

mensen extra alert te maken op de       

aanwezigheid van kinderen op dit punt en hier        

hun rijgedrag (met name snelheid) op aan te        

passen. We hopen dat dit effect zal hebben,        

want we zijn van mening dat er regelmatig        

(veel) te hard gereden wordt voor onze school.        

Helpt u ons mee extra alert te zijn? Alvast         

bedankt namens al onze leerlingen! 

 

 

 Terugblik activiteiten 

Nationaal Schoolontbijt 

Op dinsdag 3 november vond op onze school het Nationaal Schoolontbijt plaats.            

Dit keer was het thema ‘Een betoverende tijd begint met het ontbijt!’. In alle              

groepen is genoten van een gezond en gevarieerd ontbijt; ook is er aandacht             

besteed aan het nut van ontbijten, waarom je daar de tijd voor moet nemen en               

hoe je ervoor zorgt dat je gezond en gevarieerd eet. De onaangebroken            

restanten hebben we na schooltijd gedoneerd aan De Voedselbank in Tiel. Voor            

de foto’s van deze dag kunt u hier klikken! 

https://b-m.facebook.com/story.php?story_fbid=1737801806389422&id=789640397872239&__tn__=%2As%2As-R


Sinterklaasviering 

Ondanks alle maatregelen en beperkingen heeft Sinterklaas met drie van zijn           

pieten toch ook dit jaar onze school weten te vinden; op vrijdag 4 december              

bezochten zij Den Aldenhaag. Helaas niet met een groots onthaal zoals           

normaliter, maar daardoor niet minder geslaagd. Hoofdpiet bleek bij ons          

geslapen te hebben, zodat hij wat langer kon blijven liggen die ochtend...en            

Sinterklaas en de andere pieten stonden bij het kantoor van BasisBuren in het             

Gemeentehuis, in plaats van bij ons op school. Gelukkig kon onze           

directeur-bestuurder Krista van Vreeswijk hen onze kant op brengen, zodat ze           

alsnog herenigd werden met de Hoofdpiet en het Sinterklaasfeest op Den           

Aldenhaag dan eindelijk kon beginnen. Het was een geweldig leuke dag!           

Nieuwsgierig naar de foto’s? Klik dan hier! 

Kerstviering 

Nadat maandagochtend 14 december duidelijk werd dat de scholen vanaf          

woensdag 16 december dicht zouden moeten, was voor ons direct duidelijk dat            

de kerstviering voor onze leerlingen hoe dan ook door moest gaan. En dus werd              

alles op alles gezet om de kerstviering te verplaatsen naar dinsdag 15            

december. Dankzij de extra inzet van o.a. de kerstcommissie-leden is dat           

gelukt. Dat betekende dat Freek Commandeur dinsdag een heuse kerst-Lipdub          

is komen opnemen met alle leerlingen. Het resultaat daarvan heeft u vast al             

gezien, maar als u er geen genoeg van kunt krijgen...klik dan hier! Ook zijn er               

op deze dag kerstkaarten gemaakt voor én bezorgd bij ouderen in het dorp.             

Natuurlijk moest er ook gegeten en gedronken worden; we hebben een zalige            

lunch gehad met allerlei zoete en hartige lekkernijen erbij. Kortom: op alle            

fronten een fantastische dag, waar we nog vaak aan terug zullen denken! 

 

 

 
Informatie rondom Vreedzame School 

Blok 3: We hebben oor voor elkaar 

De afgelopen weken is er in alle groepen een start gemaakt met Blok 3 - We                

hebben oor voor elkaar! In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor              

elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over praten mét elkaar in             

plaats van praten tégen elkaar. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar              

elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er              

misverstanden (en daardoor vaak ook conflicten) ontstaan.  

De kinderen leren hierbij ook belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals         

duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het         

gezichtspunt van een ander, verschil     

van mening overbruggen. In de     

bovenbouw wordt hiervoor onder    

andere de werkvorm debatteren    

gebruikt. Ook is er hier expliciet      

aandacht voor het kritisch omgaan     

met informatie (vaak op social     

media) en het op een respectvolle      

manier communiceren via social    

media. Hierbij komt ook het     

onderwerp cyberpesten aan bod.  

https://b-m.facebook.com/story.php?story_fbid=1765573210278948&id=789640397872239&__tn__=%2As%2As-R
https://b-m.facebook.com/denaldenhaag/videos/427143071750527/?refsrc=https%3A%2F%2Fb-m.facebook.com%2Fpg%2Fdenaldenhaag%2Fposts%2F%3Fref%3Dpage_internal&ref=page_internal&_rdr


Tips voor thuis 

● Vraag eens naar het stappenplan ‘PRAAT HET UIT’. Dit is een stappenplan            

dat we op school gebruiken om conflicten op te lossen. Ook de            

leerlingmediatoren uit de bovenbouw gebruiken dit stappenplan, wanneer        

ze kleine conflicten tussen leerlingen oplossen. 

● Ouders van de kleuters kunnen vragen stellen zoals:  

○ Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar? 

○ Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel? 

○ Hoe kun je iets vertellen zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld           

met je gezicht, armen, handen? 

○ Hoe laat je zien dat je iets leuk vindt? En hoe laat je zien dat je                

iets niet leuk vindt? 

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 

We genieten al weer een aantal weken van het EU-Schoolfruit en er zijn al een               

heleboel lekkere groente- en fruitsoorten voorbij gekomen om te proeven. Naast           

de welbekende appels, peren, bananen en mandarijnen hebben we onder andere           

ook weer kaki-fruit geproefd. Sommige leerlingen kenden het nog van vorig           

schooljaar, voor anderen was het nieuw. Geweldig om te zien dat - zeker             

wanneer we partjes snijden van het fruit - de kinderen met zoveel smaak een              

flinke portie fruit zitten weg te werken in de pauze. We vinden het erg fijn dat we                 

als school op deze manier een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de            

smaakontwikkeling van onze leerlingen. 

Traktatie idee (Corona-proof) 

Bananen Minions 

 



 Update personeel 

Babynieuws 

Hoera, meester Kevin is vader geworden! Eind november zijn hij en zijn vriendin             

Marissa de trotse ouders geworden van dochtertje Jaina. We wensen Kevin en            

zijn kersverse gezin heel veel geluk toe! 

Wisseling van groep 

Onze Collega in Opleiding Laura Jansen (3e jaars PABO-studente) zal rond de            

Voorjaarsvakantie van groep gaan wisselen. Na de ervaringen die ze de           

afgelopen maanden heeft opgedaan in groep 1-2-3 gaat ze dan verder leren in             

groep 4-5. Daar zal ze op de maandagen en dinsdagen tot vlak voor de              

zomervakantie blijven. De gym-stage die Laura tevens op de maandagochtend          

doet onder leiding van onze vakleerkracht gym Kevin Timmer, blijft gewoon           

doorlopen.  

 

 

 Vanuit de MR 

“Op 23 november is de MR weer achter het         

computerscherm gekropen om, online, met     

Eveline bij te praten over de stand van        

zaken. 

De oproep uit de afgelopen nieuwsbrief      

heeft twee ouders geïnteresseerd, elk om een keertje mee te lopen in een MR              

vergadering, zodat ze beiden een indruk kunnen krijgen van de onderwerpen die            

aan bod komen. Daar zijn we heel blij mee, en dan kunnen we daarna eens               

kijken hoe een soepele opvolging vorm te geven is. 

Dit keer hebben we wat langer stilgestaan bij belangrijke documenten die de            

directie samen met het team heeft opgesteld: het schoolplan, het jaarplan en de             

matrix toezichtkader. Het schoolplan beschrijft voor de komende periode van vier           

jaar de kwaliteit van het onderwijs op Den Aldenhaag, en de verbetering            

daarvan, alsmede het onderwijskundig beleid en het personeelsbeleid. De MR          

heeft de mogelijkheid input te geven, en kan daarna instemming geven op dit             

plan. Het jaarplan zoomt in op het komende schooljaar, en de activiteiten die             

gedurende het schooljaar plaatsvinden gerelateerd aan de speerpunten van de          

schoolleiding. Voor de MR is dit een zinvol document om tijdens de komende             

vergaderingen als leidraad te gebruiken op de voortgang van de acties. Het            

matrix toezichtkader wordt gebruikt om de kwaliteitsdoeleinden die de school          

heeft gesteld te waarborgen. Dit wordt jaarlijks geaudit op         

zichtbaarheid/merkbaarheid waarbij de school-ambities kunnen worden      

aangepast/ aangescherpt om zo stap voor stap naar een hoger niveau te komen. 

Verder heeft Eveline een update gegeven over de RI&E: het onderzoek dat eens             

in de paar jaar uitgevoerd moet worden om de algemene gezondheid en            

veiligheid van personeel en leerlingen in het gebouw van Den Aldenhaag te            

waarborgen. Vooralsnog zijn geen grote mankementen vastgesteld, er staat nog          

een quickscan uit bij het team. 



Tot slot nog een update over SKLM, waarin Eveline aangeeft haar best te blijven              

doen om contact met de speelleergroep te intensiveren en samen te werken            

waar mogelijk. Dat is belangrijk voor Den Aldenhaag zodat de peuters, zodra ze             

de kleuter-gerechtigde leeftijd hebben, gemakkelijker overstappen naar onze        

school! 

- Jacco Flipsen, voorzitter MR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot na de lockdown; op naar nieuwe kansen, mogelijkheden en 

leermomenten! We wensen u allemaal hele fijne feestdagen en een 

gezellige vakantie toe. Geniet van elkaar en blijf gezond! 

- Team Aldenhaag - 

 


