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Beste ouders/verzorgers,

wat is er veel gebeurd sinds de laatste keer dat ik op deze plek een inleidend
stukje tekst schreef voor de nieuwsbrief. Van een vervroegde kerstvakantie zijn
we naar vrijwel geheel opgeheven Corona-maatregelen gegaan. Ontzettend fijn!
Tegelijkertijd gebeurde er van alles in de wereld; er kwamen een paar flinke
stormen voorbij die de nodige schade achterlieten en sinds afgelopen week is er
zelfs een nieuwe oorlog ontketend niet zo ver bij ons vandaan. Bizar hoe al dit
soort grootse feiten elkaar in razend tempo opvolgen! Echter, we hebben er maar
weinig (geen) invloed op.

Waar we gelukkig wel invloed op hebben, is wat er zich afspeelt in onze mooie,
fijne school. Er zijn na de kerstvakantie weer een paar nieuwe leerlingen gestart,
er wordt hard gewerkt aan het duurzaam opknappen van het schoolgebouw en
de procedure omtrent het vinden van een nieuwe directeur voor Den Aldenhaag
is in volle gang. Ook zijn we trots op onze nieuwe rapporten en kijken we uit
naar het verwezenlijken van ons nieuwe schoolplein, waarover verderop in deze
nieuwsbrief meer informatie.

Kortom; laten we ons focussen op de dingen waarop we wél van invloed zijn en
laten we genieten van de positiviteit die dit over het algemeen genomen met zich
meebrengt. Op naar een mooie lente!

Met vriendelijke groeten,
Eveline van Hemert
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Belangrijke data
7 maart Eerste schooldag (klik hier voor meer info)
7 maart Start schoolbreed thema:

'Wat kriebelt, groeit en bloeit daar?'
9 maart Luizencontrole
11 maart Oudercafé (klik hier voor meer info)
30 maart Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
5 april Nationale Buitenlesdag



14 april Paas/Lenteviering (meer info volgt)
15 t/m 18 april Goede Vrijdag en Pasen, vrij!
19 april Aangekondigde ontruimingsoefening
20 en 21 april DIA-eindtoets groep 8
22 april Koningsspelen (meer info volgt)

Einde Schoolfruit
23 april t/m 8 mei Meivakantie, vrij!

Mededelingen

Nieuwe leerlingen
Hoera, we hebben weer een aantal nieuwe
leerlingen op school! Melika is inmiddels gestart
bij de kleuters en Angelika (groep 2) en Annefleur
(groep 7) zijn ingestroomd. Na de
Voorjaarsvakantie zijn er weer enkele
kennismakingsgesprekken, dus hopelijk
verwelkomen we binnenkort nóg meer nieuwe
leerlingen. Ook in mei en juni komen er nog
nieuwe kleuters bij. Welkom en heel veel plezier
bij ons op school allemaal!

Voorjaarsvakantie
Er is wat verwarring ontstaan over de lengte van de Voorjaarsvakantie. Deze
duurt één week, namelijk van maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart. Door
de 'ongelukkige' weergave hiervan in de Jaarkalender, lijkt het net alsof de
leerlingen twee weken vrij zijn. Dit is dus niet het geval, wees hier alstublieft
alert op. Maandag 7 maart verwachten wij alle leerlingen weer op school. :-)

Cito-middenmeting
De afgelopen weken zijn in alle groepen (vanaf groep 3) de Cito-middenmeting
toetsen afgenomen. Vanwege de vele afwezigen i.v.m. Corona nam dit extra
veel tijd in beslag; er zijn zelfs nu nog enkele leerlingen die iets in moeten
halen/af moeten maken. Dit gebeurt na de Voorjaarsvakantie. Zodra van alle
leerlingen alle gegevens bekend zijn, gaan de uitslagen in gesloten envelop mee
naar huis. Uiteraard ontvangt u hierbij ook een brief, waarin wordt uitgelegd
hoe u de grafieken en tabellen moet 'lezen'. Met ouders van leerlingen bij wie
wij bijzonderheden geconstateerd hebben, wordt voorafgaand contact
opgenomen om dit te bespreken. Indien u zelf naderhand vragen heeft kunt u
deze uiteraard stellen aan de leerkracht(en) van uw kind(eren).



Nieuwe rapporten
Trots en blij zijn wij met de nieuwe versie van onze rapporten, vanaf groep 3.
Vorig schooljaar hadden we de rapporten van groep 1-2 al herzien. Met name
het ik-deel zien we als een verrijking; leuk om te zien en horen hoe een leerling
zichzelf ziet en hoe goed dit soms overeenkomt (of hoe dit juist afwijkt) met
hoe de leerkracht het kind ziet. Hier komen mooie gesprekken uit voort, zowel
met de kinderen zelf als met hun ouders/verzorgers. Ook voor groep 1-2 zal
nog een ik-deel worden ontwikkeld; eind van het schooljaar krijgen zij hun
rapport en ook het ik-deel zal daar vanaf dat moment onderdeel van zijn.

Oudercafé
Nu u eindelijk de school weer in mag, willen we de Oudercafés graag weer
oppakken. Dit zijn de momenten waarop u van harte welkom bent in school om
laagdrempelig met elkaar en de directie te spreken. Soms gekoppeld aan een
thema, soms gewoon voor de gezelligheid. Op vrijdag 11 maart om 8.30u
bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee en een gezellig
kletspraatje in de teamkamer. Omdat dit weer de eerste keer sinds lange tijd is,
is er geen thema aan verbonden. Het Oudercafé staat dus in het teken van
elkaar eindelijk weer fysiek te mogen ontmoeten. Let op: tijdens het Oudercafé
zijn de leerkrachten gewoon aan het lesgeven aan hun groep. Deze momenten
zijn niet bedoeld om in de klas(sen) van uw kind(eren) te gaan kijken; we
hopen daar verderop in het schooljaar op een andere manier vorm aan te
kunnen geven.

Terugblik activiteiten

Voorleesontbijt
Op woensdag 26 januari vond het jaarlijkse Voorleesontbijt plaats. Alle
leerlingen mochten in pyjama naar school komen met een knuffel, kussen of
dekentje en natuurlijk hun ontbijt. Terwijl zij lekker zaten te eten, las hun
leerkracht voor uit een leuk boek dat zorgvuldig door de commissie was
uitgezocht, passend bij het thema van de Kinderboekenweek 'Worden wat je
wil'. Ook hadden ze er voor alle groepen een leuk filmpje bij gezocht. Mede
dankzij de inzet van de commissie was het Voorleesontbijt weer een groot
succes! Klik hier voor een kleine sfeerimpressie.

Juffendag
Wat een feest! Afgelopen vrijdag, 25
februari, vierden we Juffendag op school.
Iedereen die dat wilde mocht verkleed
komen en in alle groepen werd die dag niet
gewerkt; er werd gezongen en gedanst, er
werden modeshows gelopen, er werd Bingo
gespeeld en er konden allerhande spelletjes
worden gedaan. Ook waren er natuurlijk
traktaties van de juffen én gingen alle
leerlingen 'stuiterend de vakantie in' met
een leuke stuiterbal. En de juffen? Die zijn
enorm verwend met lieve woorden, mooie
tekeningen en leuke cadeautjes. Op deze
plek bedanken alle juffen u en uw
kind(eren) nogmaals voor het ontzettend

leuke, fleurige groepscadeau dat we hebben mogen ontvangen. We zijn er erg
blij mee en gaan er lekker 'de bloemetjes van buiten zetten'!

https://www.facebook.com/denaldenhaag/posts/2094270244075908


Informatie rondom Vreedzame School

Blok 4: We hebben hart voor elkaar
Momenteel wordt er in alle groepen gewerkt aan
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

EU-Schoolfruit
We genieten al weer heel wat weken van het EU-schoolfruit. Wekelijks ontvangen
we drie verschillende Gruitsoorten; twee volwaardige porties en één zogenaamd
'proefje' waar vooral even van geproefd kan worden maar niet als volwaardig
portie Gruit kan worden gezien. Dat is niet erg, want van de overige twee
soorten krijgen we voldoende geleverd om ook op deze dag alle leerlingen van
een volwaardig portie Gruit te voorzien. Ook hebben sommige leerlingen voor de
zekerheid zelf nog wat Gruit mee; dit is uiteraard prima. Nieuw dit schooljaar is
het klasse 2 Gruit; viermaal in de EU-schoolfruit periode is er een klasse 2
product geleverd; Gruit dat van prima kwaliteit is en prima smaakt, maar dat
voornamelijk qua uiterlijk wat 'afwijkt' door bijvoorbeeld een afwijkende vorm of
vlekjes op de schil. We vinden het goed en fijn dat we onze leerlingen hiermee
kennis kunnen laten maken en hen hier iets over kunnen leren. Let op: de
Eu-schoolfruit periode loopt nog tot aan de meivakantie. Na die tijd moeten de
leerlingen alle dagen weer hun eigen Gruit meebrengen voor het 10-uurtje.

Traktatie idee

Update personeel

Wisseling stageplekken
Onze PABO-student Giel van Zon heeft het eerste half jaar bij ons op school
stage gelopen in de bovenbouw. Deze stage zit er nu op, wat betekent dat hij na
de Voorjaarsvakantie toe is aan zijn onderbouw stage. Op de maandagen zal hij
dan ook voortaan te vinden zijn bij de kleuters. We wensen Giel daar veel plezier
en succes!

Kimberly Mol, ROC-student met tevens haar stage bij de kleuters, zal de
komende periode afwisselend bij de peuters van Pieck én bij ons in groep 1-2 te
vinden zijn op maandag en dinsdag. Dit omdat haar stage niet alleen op kleuters
maar ook op peuters gericht is; doordat Pieck in ons gebouw gehuisvest is kan zij
dit bij ons dus mooi combineren. Ook Kimberly wensen we veel plezier en succes
op haar (gedeeltelijk) nieuwe plek.

Procedure nieuwe directeur
Hierover kunt u meer lezen in het stukje dat Ciska Blom als voorzitter van de MR
geschreven heeft verderop in deze nieuwsbrief.



Update schoolplein

Hierbij weer een update namens de Werkgroep Speelplein. Er is inmiddels al een
fantastisch bedrag bij elkaar gespaard, namelijk ruim 30.000 euro! Hier zijn we
ontzettend blij mee. We kunnen ons voorstellen dat u - na uw bijdrage geleverd
te hebben aan meerdere acties - zich afvraagt wanneer er daadwerkelijk iets
gaat gebeuren en wat dan. Daar vertellen we u graag meer over:

● woensdagavond 9 maart komt de werkgroep weer bij elkaar;
● dan wordt het plan in fases verdeeld;
● deze fases worden uitgezet in een tijdspad;
● waarna de eerste concrete actie(s) worden ingepland;
● zodat op korte termijn de eerste aanpassingen zichtbaar worden!

Let op: dit houdt tevens in dat we vanaf nu ook concrete hulp nodig gaan
hebben. Dit kan zowel in mankracht zijn als in materialen of diensten. Iedere
vorm van hulp is welkom! We zullen dan ook met enige regelmaat oproepjes
gaan doen voor dergelijke hulp en hopen dat velen van u bereid zijn hieraan bij
te dragen, in welke vorm dan ook. Vele handen maken licht werk; laten we er
samen voor zorgen dat we het fantastische plan werkelijkheid gaan maken, voor
uw en onze kinderen!

Vanuit de MR

“Op 23 februari is de MR weer bij elkaar
gekomen. Hieronder meld ik kort over een
aantal onderwerpen terug.

We hebben onder meer gesproken over de
rapporten nieuwe stijl. Die rapporten zijn
positief ontvangen. Nieuw is het ik-gedeelte in het rapport. Dit leverde thuis en
met de leerkrachten goede gesprekken op. Dat is positief. In de onderbouw bleek
het soms nog wel lastig om het ik-gedeelte goed in te vullen voor de leerlingen.
De school gaat kijken hoe dit te verbeteren.

Het lijkt met alle versoepelingen al weer lang geleden dat thuisonderwijs
noodzakelijk was. Maar om goed voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige
beperkingen gaat de school een Kwaliteitskaart opstellen voor digitaal onderwijs.
Hierin legt de school vast hoe thuisonderwijs wordt ingevuld, zodat deze er -
indien ooit weer nodig - snel weer bijgepakt kan worden en van hieruit snel weer
geschakeld en opgestart kan worden.

Vorig jaar is vanuit BasisBuren bericht dat eventuele plannen om Den Aldenhaag
op een andere locatie voort te zetten voorlopig echt op de lange baan zijn
geschoven. Met een lange termijn perspectief voor een basisschool in Zoelen is
de MR erg blij. Nu dit duidelijk is, wordt ook echt werk gemaakt van het
onderhoud van het gebouw. Het dak is recentelijk gerenoveerd, er komen in de
meivakantie zonnepanelen en nieuwe kozijnen inclusief dubbele beglazing. Ook is
in alle lokalen een ventilatiesysteem aangelegd. Het is alleen helaas nog even
wachten op de bijbehorende motoren, zodat ze ook allemaal goed functioneren.



Daarnaast is er vorig jaar natuurlijk veel geld opgehaald voor verbetering van
het schoolplein. Zoals jullie eerder in deze nieuwsbrief hebben kunnen lezen,
wordt ook binnenkort een start gemaakt met de eerste veranderingen aan het
schoolplein. De MR is blij met al deze verbeteringen. Dit maakt dat Den
Aldenhaag een fijne omgeving is voor de leerlingen en de leerkrachten.

En helaas is het zo dat we afscheid moeten gaan nemen van Eveline als directeur
van onze school. We gaan haar grote inzet voor onze school en haar positieve
karakter missen. De MR is betrokken bij het vinden van een vervanger. We
hopen in de volgende nieuwsbrief (of eerder) aan te kunnen kondigen dat er een
goede vervanger is gevonden.

Mocht u vragen of ideeën hebben over de gang van zaken rondom school, schiet
ons aan (Marianne Kornaat, Marc Vlierman, Ciska Blom) of mail naar
mr.denaldenhaag@basisburen.nl .

Namens de MR,
Ciska Blom - voorzitter MR”

En dan nog even dit…

We wensen u en uw geweldige kind(eren) een fijne vakantie toe!
- Team Aldenhaag -

mailto:mr.denaldenhaag@basisburen.nl

