
 

 

Nieuwsbrief 2  

Oktober 2019 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Bij het laatste Oudercafé, gericht op de missie en         

bijbehorende visie van de school, kwam onder andere ook de wijze van            

communiceren tussen school en thuis ter sprake. Eén van de dingen die            

daarbij hoort, is deze Nieuwsbrief. Ik ga het qua opzet daarom een tikkeltje             

anders aanpakken dit keer, om eens te kijken hoe u dit als ouders/verzorgers             

ervaart. Hieronder vindt u daarom een inhoudsopgave met links, zodat u           

direct naar de onderwerpen van uw interesse kunt gaan. Uiteraard krijg ik            

graag feedback op deze nieuwe opzet. Alvast hartelijk dank voor uw input en             

veel leesplezier voor nu! 

Met vriendelijke groeten, 

Eveline van Hemert 
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Belangrijke data 

 

28 oktober Algemene Ouderavond: 

19.15u - Inloop met koffie/thee 

 19.30u - Algemeen gedeelte 

20.30u - Kinder-EHBO 

30 oktober Luizencontrole 

5 november Schoolontbijt  

 (Op de jaarkalender staat 6 nov, is een foutje!) 

6 november Lerarenstaking, alle leerlingen zijn vrij! 

11 november Start levering schoolfruit, meer info volgt 

13 november Theatervoorstelling groep 3 en 4 (in de gymzaal) 

14 november Kunstproject groep 3 t/m 8 

20 november Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 

25 november Mobiel planetarium groep 3, 4 en 5 

27 november NIO/SEO groep 8 

29 november Oudercafé (i.p.v. 27 november) 

5 december Sinterklaasviering, meer info volgt 

6 december Alle leerlingen mogen om 9.30u op school komen 

Week van 8 december Nieuwsbrief 3 komt uit 



 

 

 

 

 

Mededelingen 

 

Verantwoording uitgaven 

Zoals u wellicht bekend is, hebben we de        

afgelopen jaren op school een aantal      

activiteiten georganiseerd waarmee we    

geld voor de school hebben opgehaald om       

dingen van te kopen die we anders niet        

kunnen kopen. Denk hierbij bijvoorbeeld     

aan het geld dat is opgehaald met de        

Jaarmarkt in Zoelen en de Kerstmarkt op       

school. Inmiddels is een gedeelte van dit       

geld uitgegeven aan zaken die alle      

leerlingen van de school - ook op de        

langere termijn - ten goede komen,      

namelijk aan (een gedeelte van de) nieuwe       

schoolshirts in alle maten en aan een       

goede, nieuwe kerstboom voor iedere groep. Uiteraard is er nog geld over en ook dit               

geld willen we rechtstreeks bij de kinderen terug laten komen. We gaan dit geld              

gebruiken voor het aanvullen van ons buitenspelmateriaal (bijvoorbeeld een goede          

voetbal) en voor spellen die in de klas gespeeld kunnen worden. De leerlingen mogen              

hier na de herfstvakantie zelf over meedenken. 

 

Buiten spelen groep 3 

Na de herfstvakantie breekt voor groep 3 een nieuwe periode aan. De periode van              

wennen aan de overgang van kleuters naar groep 3 is voorbij. Dit houdt in dat, zoals                

eerder al aangekondigd, groep 3 na de herfstvakantie niet meer naar binnen wordt             

gebracht bij het naar school gaan. Ze blijven buiten op het plein spelen, samen met de                

kinderen van de groepen 4 t/m 8. Dit is hetzelfde als in de korte pauze na de fruithap;                  

in die pauze spelen ze al vanaf de eerste schooldag op het grote plein met de andere                 

kinderen van de school. Nieuw voor iedereen is dat groep 3 na de herfstvakantie ook               

in de grote pauze, tussen de middag, op het grote plein mag gaan spelen.  

 

 

Terugblik activiteiten 

Corso-project 

In de eerste weken van het schooljaar hebben alle         

groepen bezoek gehad van de Corso-club Zoelen.       

In interactieve lessen hebben ze de leerlingen van        

alles geleerd over de bouw van een corso-wagen,        

maar ook over zaden en fruit. Iedere groep kreeg         

ook een opdracht, waarmee ze aan de slag konden         

gedurende de rest van de week. Aan het einde van          

de periode zijn alle groepen bij de bouwhal wezen kijken, waar ze zowel de              

jeugdwagen als de grote wagen mochten bewonderen waarmee Zoelen om de titel            

heeft gestreden op het jaarlijkse Fruitcorso in Tiel. 

 



 

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek spectaculair geopend. Het thema           

was dit jaar ‘Reis mee’ en ging over vervoer. We boften met het weer, want in de                 

heerlijke ochtendzon konden jong en oud genieten van allerlei vervoermiddelen die           

zich op het plein hadden verzameld. Nadat iedereen uitgebreid had kunnen kijken,            

vertrokken we met de leerlingen naar de hal, waar alle bestuurders van de             

voertuigen iets hebben verteld over hun voertuig. Uiteraard mochten er ook vragen            

gesteld worden. 

De rest van de Kinderboekenweek is er in alle groepen volop gewerkt aan het thema,               

maar uiteraard ook extra veel aandacht besteed aan het lezen van boeken, het             

schrijven van verhalen/gedichten, boekpromotie en voorlezen. Ook is er in alle           

groepen een treinmachinist op bezoek geweest, die van alles verteld heeft over zijn             

beroep. 

De Kinderboekenweek is afgesloten met in alle groepen een presentatie voor de            

ouders/verzorgers. De opkomst was ontzettend goed, van bijna iedere leerling is er            

iemand komen kijken! Daarna was de jaarlijkse boekenmarkt, waarop leerlingen hun           

eigen boeken mochten verkopen en bij elkaar kopen. Ook Bruna stond hier met een              

stand, waar nieuwe boeken gekocht konden worden.  

Het was weer een enorm succes!!! 

 

Informatie rondom Vreedzame School 

De afgelopen weken is er in alle groepen gewerkt aan Blok 1 - We horen bij elkaar.                 

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast             

het doornemen van de schoolregels hebben in alle groepen de leerkracht en            

leerlingen samen afspraken gemaakt over het fijn werken in de klas, waarbij ze het              

onder andere hebben gehad over rekening houden met elkaar en verantwoordelijk           

zijn voor de materialen die je gebruikt.  

Om van een school of klas een groep te         

maken, is het nodig dat iedere leerling het        

gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Ze        

leren over opstekers en afbrekers. Je geeft       

een opsteker als je een aardige, positieve       

opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo       

goed iemand helpen”. Opstekers doen iets      

met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.        

Het tegenovergestelde van een opsteker is      

een ‘afbreker’. Het is een onaardige,      

negatieve opmerking over iemand. De     

ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend      

gevoel van. De leerlingen leren dat      

iedereen zijn mening moet kunnen uiten en       

verdedigen en iedereen respect moet     

hebben voor de mening van anderen.  

Om de sfeer direct goed neer te zetten en         

het groepsvormingsproces in de eerste weken van het schooljaar kracht bij te zetten,             

hebben alle groepen de eerste weken extra veel Vreedzame School-lessen gehad. Bij            

de andere blokken krijgen de groepen in principe iedere week één les.  



 

 

 

Uiteraard is de Vreedzame School-aanpak 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. In            

de volgende Nieuwsbrief leest u hier meer over. 

 

Informatie rondom Gezonde School 

 

Schoolontbijt 

Op dinsdag 5 november vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats bij ons op school. Op              

deze dag hoeft uw kind thuis NIET te ontbijten, maar doen we dit op school. De                

ontbijtpakketten vol afwisselende, verantwoorde ontbijtproducten krijgen we op        

school geleverd. Er is voor ieder wat wils. Het thema is dit jaar ‘Neem de tijd voor je                  

ontbijt’ en we zullen dan ook uitgebreid stilstaan bij het belang van ontbijten en het               

nut van hier ook de tijd voor nemen. Dit jaar krijgen alle leerlingen ook nog een leuk                 

presentje mee naar huis... 

 

EU-Schoolfruit 

We zijn ook dit jaar weer ingeloot om mee te doen aan het EU-Schoolfruit project. Dit                

houdt in dat we tussen 11 november en 17 april iedere week van een lokale teler drie                 

porties groente/fruit per leerling krijgen aangereikt. In deze periode hoeft dit dus op             

drie dagen per week niet van thuis te worden meegenomen voor de pauzehap van 10               

uur. Zodra we meer weten, bijvoorbeeld over de dagen waarop dit zal zijn, wordt u               

hierover uiteraard geïnformeerd. 

 

 

Update personeel 

Helena Meijering 

Zoals u als het goed is weet, loopt Helena Meijering gedurende dit hele schooljaar 

drie dagen in de week stage bij ons op school als onderwijsassistente. De afgelopen 

weken heeft ze al kennis gemaakt met een aantal ouders/verzorgers, maar hieronder 

stelt zij zich ook graag nog even zelf aan u voor: 

 

“Mag ik mij voorstellen… 

Mijn naam is Helena Meijering. U heeft mij        

wellicht al eens in school zien rondlopen. Ik        

ben 43 jaar oud en ben in het kader van          

‘het roer om’ een opleiding gestart voor       

onderwijsassistent. Ik ben getrouwd en heb      

2 dochters van 9 en 7 jaar oud. Wij wonen          

in Heerewaarden, helemaal aan de andere      

kant van de rivier.  

In de tijd dat onze dochters op school zitten         

heb ik al veel mogen meemaken en dat        

heeft mij geïnspireerd om deze stap te       

zetten. Zoals vaak met ‘nieuw bekeerden’      

ben ik erg enthousiast en hoop op een leerzaam schooljaar waarin ik de kinderen              

beter mag leren kennen en graag met ze aan de slag ga. 



 

 

Ik zal op maandag, woensdag en vrijdag op school aanwezig zijn. Mocht u vragen              

hebben, hoor ik ze graag.” 

 

 

 

Vanuit de MR... 

 

“Nadat samen met de ActiviteitenCommissie de planning voor het nieuwe schooljaar           

werd besproken vond op 30 september de eerste, korte vergadering van de MR met              

de schoolleiding plaats; het nieuwe schooljaar is inmiddels weer in volle gang! 

In de vergadering is het Jaarplan besproken. Het werken in de combinatiegroepen lijkt             

goed te gaan, maar we moeten alert blijven met betrekking tot de groepsgrootte van              

groep 1/2/3. Invoering nieuwe methodes (o.a. Blink): Groepsdoorbroken en         

gedifferentieerd lesgeven. Ook wordt er gezocht naar een nieuwe rekenmethode; bij           

voorkeur dezelfde methode voor alle locaties binnen Buren-Zuid, maar dit is geen            

noodzaak. 

De MR heeft het onderwerp Duurzaamheid op de agenda gezet (o.a. naar aanleiding             

van bericht in de media dat een tweetal scholen binnen BasisBuren zonnepanelen            

krijgt). Er wordt binnen Den Aldenhaag al wat actie ondernomen in de richting van              

duurzaamheid (zo komt er op termijn led verlichting). Eveline geeft aan dat er             

mogelijk een programma is vanuit de Gezonde School, gericht op duurzaamheid, waar            

we op aan kunnen sluiten. Dat wordt verder onderzocht. 

De volgende MR vergadering staat gepland voor maandagavond 25 november. Mocht           

u punten hebben die u graag eens op de agenda wilt hebben, laat dit ons dan gerust                 

weten via mr.denaldenhaag@basisburen.nl . 

Namens de MR, 

Jacco Flipsen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen u allen nog een hele fijne 

herfstvakantie toe! 

- Team Den Aldenhaag -  
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