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Beste ouders/verzorgers, 

Wat waren het bizarre weken; van versnelde kerstviering naar kerstvakantie in           

lockdown, via een periode van onderwijs op afstand terug naar school met een             

dikke laag sneeuw. En terwijl hier en daar de laatste bij elkaar geschoven             

sneeuwbergen nog wegsmelten, typ ik in de lentezon deze nieuwsbrief voor u            

vanuit mijn tuin.  

In deze nieuwsbrief wil ik u graag informeren over een aantal zaken van de              

afgelopen tijd én vooruitblikken naar de dingen die op korte termijn komen gaan.             

Uiteraard nog altijd binnen de inmiddels welbekende maatregelen, maar         

evengoed nog altijd met de gedachte dat we uiteindelijk terug kunnen naar het             

oude normaal. Laten we tot die tijd vooral kijken naar wat wél kan en genieten               

van wat er wél is. Zo houden we het met z’n allen langer vol. 

Namens heel Team Aldenhaag wens ik uw kinderen en u een hele fijne vakantie              

toe. We hopen iedereen op 1 maart gezond en uitgerust weer te zien! 

Met vriendelijke groeten, 

Eveline van Hemert 
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 Belangrijke data 

 

1 maart Weer naar school, start Cito-periode middenmeting 

2 en 4 maart Schoolarts (voor geboortejaar 2010 en 2015) 

22 maart MR-vergadering 

26 maart Einde Cito-periode middenmeting 

29 maart Studiedag, alle kinderen zijn vrij! 

1 april Paasviering 

2 t/m 5 april Goede Vrijdag en Pasen, alle kinderen zijn vrij! 

6 april Rapport 1 gaat mee naar huis 

6 t/m 9 april 10-minuten gesprekken voor alle groepen 

9 april Nieuwsbrief 5 komt uit 

 



 
Mededelingen 

 

Tevredenheidspeiling 

Het rapport van de Tevredenheidspeiling is binnen, de uitkomsten zijn gedeeld           

met het team en de MR. In bijlage 1 treft u een samenvatting van de               

uitkomsten aan. Waar wij vooral trots op zijn, is onderstaande: 

 

Het actieplan (nog leeg in bijlage 1) wordt samen met het team nog opgesteld. 

 

Cito-periode middenmeting 

Van 1 t/m 26 maart zal de middenmeting plaatsvinden van de Cito-toetsen.            

Deze methode-onafhankelijke toetsen worden afgenomen in groep 3 t/m 8. De           

toetsresultaten zullen gebruikt worden om te analyseren waar iedere leerling          

precies ‘staat’ in zijn of haar leerproces, welke hiaten er eventueel zijn waaraan             

we extra moeten werken én wat de volgende stap is in het leerproces van              

iedere leerling.  

 

OPR-leden gezocht bij BePO 

Vindt u passend onderwijs belangrijk en zou u hier graag over mee willen             

praten én beslissen? Dat kan! Het samenwerkingsverband BePo, waartoe ook          

de scholen van BasisBuren behoren, is op zoek naar twee nieuwe leden voor de              

OndersteuningsPlanRaad (OPR). De vacaturetekst hiervoor vindt u in bijlage 2.  

 

Enquête  

De Gemeente Buren is bezig met een nieuw Integraal Huisvestingsplan          

Onderwijs, voor de komende 15 jaar. Samen met de schoolbesturen en           

kinderopvangorganisaties in Buren wordt momenteel dit plan opgesteld. Het         

moet duidelijkheid geven waarin geïnvesteerd moet worden als het gaat om de            

gebouwen van scholen. O.a. naar de technische staat van de schoolgebouwen           

wordt gekeken; iets waarin voor Den Aldenhaag echt wel het een en ander             

moet gebeuren, wat ons betreft.  

Omdat de gemeente het belangrijk vindt om te weten hoe u als ouders kijkt              

naar het huidige aanbod van onderwijs, opvang en andere voorzieningen, is een            

enquête opgesteld. De enquête bestaat uit 9 vragen en is te vinden via de              

volgende link: http://www.buren.nl/huisvestingsplanonderwijs .  
 

Het zou fijn zijn als ook u deze        

enquête invult, zodat de gemeente     

een goed beeld krijgt van hoe      

ouders uit Zoelen er tegenaan     

kijken. Het invullen van de enquête      

duurt ongeveer 5 minuten. 

Namens zowel wethouder Pieter Neven     

(Onderwijs) als onszelf hartelijk dank! 

 

 

  Deze peiling  Vorige peiling  Landelijk 
Ouderpeiling  7,88  6,71  7,59 
Personeelspeiling  8,00  6,89  7,72 

http://www.buren.nl/huisvestingsplanonderwijs


 Terugblik activiteiten 

 

Periode van onderwijs op afstand 

Na de kerstvakantie was er opnieuw een periode van onderwijs op afstand; in             

totaal heeft deze periode vijf weken geduurd. Wederom werd er een beroep op             

het thuisfront gedaan om uw kind te ondersteunen bij het werk en de             

opdrachten. En voor het team betekende dit opnieuw een periode vanuit huis            

en/of vanuit een leeg klaslokaal lesgeven. Alle opgedane ervaringen uit de           

eerste periode hebben we meegenomen en met dit in ons achterhoofd hebben            

we de tweede periode van onderwijs op afstand ingericht. Wat goed ging            

hebben we behouden, waar nodig en/of mogelijk hebben we         

aanpassingen/verbeteringen/verdieping aangebracht. Zo hebben we geprobeerd      

om ons onderwijs op afstand nog beter af te stemmen op onze leerlingen. 

Inmiddels hebben we ze gelukkig weer op school mogen ontvangen; dat was            

heerlijk, we hebben hun aanwezigheid enorm gemist (en volgens onze          

interpretatie zij ons ook). De afgelopen twee weken hebben we kunnen           

gebruiken om weer even te wennen aan school en elkaar, opnieuw           

regels/afspraken te maken en te bekijken hoe iedereen de leerstof heeft           

opgepikt tijdens de periode van onderwijs op afstand. Na de vakantie staan -             

zoals eerder in deze nieuwsbrief al aangegeven - de toetsen van Cito op het              

programma en pakken we daarnaast ook de lesstof weer op daar waar we voor              

de vakantie gebleven waren. We hebben er alle vertrouwen in dat onze            

leerlingen ook dan weer het beste uit zichzelf zullen halen en naar eigen kunnen              

lekker door blijven groeien. Dat verdienen ze als geen ander. En dat ze dit              

kunnen, hebben ze - mede tijdens de periode van onderwijs op afstand - allang              

bewezen. Het zijn kanjers, stuk voor stuk! 

En voor wie bang is voor achterstanden, of gewoon nieuwsgierig is naar een             

andere kijk daarop; klik hier voor een fantastisch artikel daarover, waar wij als             

school helemaal achter staan! 

 

Juffendag 

Op vrijdag 19 februari was het      

Juffendag. Wat waren we blij dat we       

dit - uiteraard binnen de maatregelen      

en dus ieder in de eigen groepsbubbel       

- live met de kinderen konden vieren!       

Iedereen mocht verkleed komen, in     

alle groepen is feest gevierd, de      

juffen hebben getrakteerd en in alle      

groepen zijn superleuke spellen    

gespeeld. Grote dank aan de     

commissieleden van de   

Activiteitencommissie, die achter de    

schermen veel werk verzet hebben     

om deze spellen voor ons voor te       

bereiden. In alle groepen waren ze      

een groot succes! Benieuwd    

geworden? Klik hier voor een     

sfeerimpressie van de dag. 

 

https://avs.nl/actueel/blog/groeien-aan-de-keukentafel/
https://www.youtube.com/watch?v=La4al7R5Kuo&feature=youtu.be


 
Informatie rondom Vreedzame School 

Blok 4: We hebben hart voor elkaar 

Na de voorjaarsvakantie wordt er in alle groepen        

een start gemaakt met Blok 4 - We hebben hart          

voor elkaar! Dit blok gaat over gevoelens. Om        

kunnen gaan met gevoelens is van groot belang        

voor een positief klimaat in de klas en in de          

school. Wanneer kinderen in staat zijn hun       

gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens        

van anderen kunnen verplaatsen, zijn ze beter       

in staat om conflicten positief op te lossen.  

Om met elkaar over gevoelens te praten, is het         

van belang dat de kinderen zich veilig voelen in         

de groep; tegelijkertijd bevorderen deze     

gesprekken de veiligheid in de groep. Er       

ontstaat een vertrouwde sfeer. We hebben het       

over gevoelens als boos en verdriet. We       

bespreken wat het betekent als iemand wordt       

buitengesloten. De kinderen leren herkennen     

wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid         

uiten. Ze leren dat ‘afkoelen’ belangrijk is om        

een conflict te kunnen oplossen.  

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.               

Ook leren we de kinderen dat ze mogen ‘passen’. Op school wordt het steeds              

gewoner om over gevoelens te praten. Uiteraard houden we er rekening mee dat             

niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen             

kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt              

willen en wat niet. 

Tips voor thuis 

● Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict              

gaat uitpraten.  

● Bespreek wat je kunt doen als je boos bent:  

○ gemeen terug doen (de rode pet opzetten); 

○ de ander zijn/haar zin geven (de blauwe pet opzetten); 

○ weten wat je wilt, rekening houden met wat je zelf wilt en wat de              

ander wil (de gele pet opzetten). 

● Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve            

oplossing. 

● Wees u er ook thuis van bewust dat uw kind soms misschien even wil              

‘passen’ in plaats van ergens (direct) over te praten. 

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 

Vanwege de lockdown met bijbehorende scholen sluiting is er een aantal weken            

geen Schoolfruit geleverd. Afgelopen vrijdag hebben we gehoord dat deze weken           

er aan het einde van de Schoolfruit-periode ‘aan worden geplakt’. Dit houdt in             

dat de periode van Schoolfruit doorloopt t/m vrijdag 4 juni. Super fijn! 

Traktatie idee (Corona-proof) 

Ninja Turtles van appels. 

 

 Update personeel 

Een nieuwe stagiaire 

“Hai! Ik ben Tess Nijenhuis, 19 jaar en studente op de           

Han in Nijmegen. Ik studeer communicatie en zal de         

komende tijd komen helpen met de profilering van de         

school op social media kanalen, de website van de         

school en via de Schoolgids.  

In het dagelijks leven werk ik bij de Jumbo en houd ik            

ervan om gezellige dingen te doen met mijn vrienden.         

Daarnaast houd ik erg van reizen.  

U kunt mij op Den Aldenhaag tegenkomen op        

maandagmiddag. Ik ben altijd in voor een praatje en         

mocht u zelf nog wensen of ideeën voor social media          

hebben, dan weet u me te vinden!”  

 

Wisseling van groep 

Onze Collega in Opleiding Laura Jansen (3e jaars PABO-studente) start na de            

voorjaarsvakantie in groep 4-5. Na de ervaringen die ze de afgelopen maanden            

heeft opgedaan in groep 1-2-3 gaat ze hier verder leren. Tot vlak voor de              

zomervakantie is ze op maandag en dinsdag bij ons. De gym-stage die Laura             

tevens op de maandagochtend doet onder leiding van onze vakleerkracht gym           

Kevin Timmer, blijft gewoon doorlopen. Veel plezier en succes weer, Laura! 



 

 

 Vanuit de MR 

“Het begint al bijna routine te worden om        

de MR vergaderingen online te houden,      

maar ook wij kunnen niet wachten elkaar       

weer eens wat meer persoonlijk te spreken.       

Echter, we moeten nog even geduld      

hebben! 

Het is al een jaar geleden dat Krista van Vreeswijk aantrad als            

directeur-bestuurder van BasisBuren, en hoewel al snel het idee was geboren           

haar eens uit te nodigen voor een introductie bij onze MR, was het daar nog niet                

van gekomen. Gelukkig was Krista beschikbaar bij de vergadering van 1 februari            

en hebben we alsnog kennisgemaakt. Het was goed te horen dat Krista en het              

bestuur, ondanks de Corona-beperkingen en natuurlijk de extra aandacht die de           

Corona-maatregelen opeisen, voortgang maken met bijvoorbeeld het opstellen        

van een strategisch beleidsplan dat onderwijs binnen de gemeente Buren voor           

lange tijd moet waarborgen.  

Het online onderwijs in Corona-tijd verloopt over het algemeen naar wens, al            

moeten er natuurlijk wel keuzes gemaakt worden, zijn er beperkingen en           

aandachtspunten, die met de MR zijn besproken. De MR heeft, in de week na de               

vergadering, inspraak gehad op de informatievoorziening naar de ouders m.b.t.          

maatregelen en regels, toen bekend werd dat de basisscholen op 8 februari weer             

open mochten gaan. 

Eveline heeft de uitkomsten van het Tevredenheidsonderzoek met de MR          

gedeeld. Een mooi rapport, met een stuk positiever beeld dan twee jaar geleden.             

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, waarop de MR een oogje in het zeil kan              

houden in de komende tijd. Hetzelfde geldt voor het RI&E-rapport waarin de            

gezondheids- en veiligheidsaspecten op school beschreven zijn. 

Eveline heeft verder met de MR een tweetal subsidieaanvragen besproken          

waarvan 1 inmiddels is goedgekeurd, en de tweede binnenkort ingediend gaat           

worden. Met dit soort subsidies kunnen projecten worden opgezet die vallen           

binnen de hoofdthema’s van het Schoolplan. Overigens, het Schoolplan         

2020-2024, dat de kwaliteit en de verdere ontwikkeling daarvan beschrijft,          

evenals het onderwijskundig beleid en het personeelsbeleid, is inmiddels         

goedgekeurd door de MR. 

Het blijven spannende weken ten tijde van Corona. De MR wordt goed op de              

hoogte gehouden van de plannen en maatregelen, nu de school weer open is.             

Mocht u als ouders zorgen hebben, deel deze dan met Eveline of de leerkracht              

van uw kind. Maar u kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de MR,              

zodat we weten wat er bij u als ouders speelt, en dat met de schoolleiding               

kunnen bespreken.  

- Jacco Flipsen, voorzitter MR” 



 

 

 

Kunt u het konijn tussen de katten vinden? ;-) 

 

Veel zoek- en vind-plezier gewenst tijdens de voorjaarsvakantie! 

Geniet ervan en blijf gezond! 

- Team Aldenhaag - 

 


