
 

 

Darwinjournaal 7, 21 november 2019 
 

AGENDA  

26 november Extra ouderavond 
 5 december   Sinterklaas op school 13.30 u. - 14.30 u  
  
11 december 

Darwinjournaal 8  
Kijkochtend LIST 

    
    

INFORMATIE           

  

❖ OP WEG NAAR ….KINDERCAMPUS PANNENSCHUUR 

Gisteren bent u door de besturen op de hoogte gebracht van de voortgang en het voornemen 
om te komen tot 1 school in de wijk Pannenschuur.  

We hebben vele leuke reacties gehad en ook enkele vragen. In dit Darwinjournaal proberen wij 
enkele vragen te beantwoorden, zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt.  

In het schooljaar 2020-2021 zijn de leerlingen van Darwin van harte welkom op den Akker. 
Vanuit onze intentie om te komen tot 1 school, stimuleren wij de ouders om zijn/haar kind in te 
schrijven op den Akker.  Ouders zijn echter vrij in deze keuze en kunnen ook voor een andere 
school in Oisterwijk kiezen. De overstap naar den Akker is niet verplicht. 

Wij zijn sinds dit schooljaar met de teams van de drie scholen al aan het onderzoeken wat de 
‘pareltjes’ van de drie scholen zijn en wat een plek verdiend in de nieuwe school. Waar mogelijk 
gaan we daar komend schooljaar al op anticiperen. De teams van de scholen zullen deze stap 
zorgvuldig gaan voorbereiden. Wij vinden de groepsvorming heel belangrijk. Ook kijken we 
bijvoorbeeld naar methodes en manier van lesgeven. Er zijn veel overeenkomsten.  

Aankomende dinsdag zal er een ouderavond zijn over het Pannenschuurtraject voor de ouders 
van Darwin. De directeur van de Molenhoek en den Akker (Lucy Boers) zal ook aanwezig zijn. 
Van 19.00 uur tot 20.00 uur is er een bijeenkomst alleen voor de ouders van groep 1-2. Van 
20.00 uur tot 21.00 uur voor alle ouders. Dan kunnen we met elkaar in gesprek gaan en kunnen 
we vragen beantwoorden en vragen inventariseren waar op dit moment nog geen antwoord op 
gegeven kan worden, maar die wel bij u leven. Wilt u aan de groepsleerkracht van het oudste 
kind of aan de directeur doorgeven of u van plan bent te komen? 



 

❖ OVERBLIJVEN  

Het is vanaf nu mogelijk om de overblijfkaarten ook digitaal te betalen bij Sas. Als u op 

school bent om overblijfkaarten te kopen, geef dan uw mobiele telefoonnummer, zodat wij 

u een betaalverzoek kunnen doen. Mocht er een betalingsachterstand ontstaan dan is het 

mogelijk om u een betaalverzoek via een Whatsappbericht te sturen. Bij de aankoop van uw 

kaart zal u gevraagd worden of u dat wenst. 

 

❖ LIST 

Op 11 december organiseren we een speciale LIST-kijkochtend. Deze begint om 8.30 uur. 

We kijken dan bij de start van de les in de stilleesgroep. Daar wordt twee keer per week een 

minilesje gegeven. Daarna gaan de kinderen stillezen. Wij gaan dan een kijkje nemen bij de 

Hommelleesgroep. In groep 3 en bij de onderwijsassistent wordt het aanvankelijk lezen 

aangeboden. Ook daar gaan we even kijken. Vervolgens gaan we weer terug naar de 

stilleesgroep om de lesafsluiting te zien. De kijkochtend duurt tot 9.00 uur. Om een beetje 

een inschatting te krijgen hoeveel ouders willen komen kijken kunt u zich opgeven bij de 

groepsleerkracht van uw oudste kind.  

 

❖ DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) een MR instellen. 

De MR denkt mee met het bestuur of bevoegd gezag, toetst besluiten, is medeverantwoordelijk voor 

het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. 
In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding van gelijke grootte. 
De MR heeft rechten die afhankelijk kunnen zijn van de onderwerpen. Enkel rechten zijn: 

instemmingsrecht, adviesrecht en informatierecht. 
Onderwerpen die aan bod komen hebben te maken met zaken als personeel, veiligheid, gezondheid 

en welzijn, organisatie van de school (kwaliteit/schooltijden/vakanties/overblijven e.d.), passend 

onderwijs en financiën. 
Als MR-lid kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. Je 

bent nauw betrokken bij de school, kan meepraten en beslissen over het beleid, krijgt meer contact 

met andere ouders, het team en het bestuur en je doet een schat aan ervaring op. 
Huidige MR samenstelling: 
 
- Aniek - Voorzitter en ouder van Koen en Siem 
- Josan – Secretaris en leerkracht Groep 5-6 
- Alwin - Ouder van Sven, Romy, Sterre en Lars 
- Noortje – Leerkracht Groep 1-2 
 
Wij zijn op zoek naar ouders die interesse hebben om in de MR plaats te nemen. Indien een van de 

MR-ouderleden er mee stopt dan kan de vrijgekomen plaats opgevuld worden. 
Heb je interesse of andere vragen rondom MR gerelateerde onderwerpen, laat het weten via 

darwin.mr@opmaat-scholen.nl. 
 
Met vriendelijke groet, namens de MR, 

Alwin Groot Bluemink 

mailto:darwin.mr@opmaat-scholen.nl


 

❖ PERSONEEL 

Sandra Verhoeven zal tot de kerstvakantie het zwangerschapsverlof van Daisy invullen. Zij 

staat de maandag en de dinsdag in groep 7/8. Sandra heeft vorig schooljaar op Darwin 

gewerkt als ICT’er. Zij kent de kinderen en de school goed. Wij zijn blij met deze oplossing 

tot de kerstvakantie. 

Hannie Rooijackers zal Darwin per 1 januari 2020 verlaten. Binnen de Opmaatgroep is 
administratief medewerker Wilma beschikbaar. Zij komt vanaf de kerstvakantie één dag in 
de week naar Darwin. We wensen haar een plezierige tijd op onze school.  
 

❖ ONLINE-OEFENEN  

Vanaf de zomervakantie hebben de kinderen in de klas hard gewerkt aan de stof die zij 

geleerd hebben in de klas. De verwerking van een aantal onderdelen en het automatiseren 

van het geleerde, oefenen de kinderen op verschillende manieren waaronder ook op de 

computer. Alle leerlingen van OBS Darwin hebben een eigen MOO-account. Wanneer zij 

hier inloggen, kunnen zij bij alle materialen. Dit is een digitale omgeving, waarbij op elke 

willekeurige computer ingelogd kan worden. De leerlingen kunnen dus heel makkelijk thuis 

inloggen en extra oefenen aan bijvoorbeeld Taalzee, Rekentuin en via Mijn Klas Ambrasoft. 

We willen u vragen om thuis eens mee te kijken naar deze programma's en de kinderen er 

mee aan de slag te laten gaan. U ziet ook methodesoftware staan, maar deze wordt meer 

verwerkt in de klas, wij vragen u dan ook om deze niet te gebruiken. Wilt u thuis oefenen 

met uw kind? Inloggen kan via www.moo.nl voornaam.achternaam@opmaat-scholen.nl 

Wachtwoord kent uw kind zelf, zij loggen hier dagelijks mee in. 

 

❖ KINDERPOSTZEGELACTIE 

 

Dankzij de geweldige inzet van de leerlingen van groep 7 en 8 van 

Darwin is het fantastische bedrag van € 1.819,00 opgehaald. Met dit 

mooie bedrag kan De Kinderpostzegelactie hulp bieden aan dakloze 

kinderen in Nederland. 

 

❖ FLUORFEEST 

Alle scholen in Oisterwijk hebben van 28 oktober tot en met 1 november uitgebreid stil gestaan 

bij zichtbaar zijn in het verkeer. We hebben geleerd dat reflecterende en fluorescerende 

kleding/accessoires ervoor zorgen dat je nog meer opvalt als het donker is. Natuurlijk moeten 

de kinderen die op de fiets naar school toe komen ook verlichting hebben op hun fiets. Wij 

hebben op de woensdag in de FLUOR-week de fietsen van alle kinderen gecontroleerd. Bij 

vrijwel alle kinderen deed de verlichting het, maar niet bij iedereen. Daarom vragen wij u de 

fietsverlichting van uw kind te controleren en indien nodig te repareren. 



 

 

 ❖ GEDRAG 

 
We willen u in de Darwinjournaals regelmatig informeren over wat we doen om ervoor te 
zorgen dat er een fijne (werk)sfeer is in de school en op het plein. 
Wat vinden we normaal gedrag op school? Wat zijn de regels die voor iedereen gelden? Wat 
verwachten we hoe kinderen zich gedragen in de klas, in de school en op het plein? Met het 
team hebben we alle gedragsverwachtingen op een rijtje gezet. Dit gedrag verwachten we 
van alle kinderen en noemen we fase 0 (basisnorm) binnen het 
gedragsbevorderingsprotocol. 
U vindt het document hieronder. Mochten kinderen ander gedrag laten zien dan geven we 
kinderen een seintje of spreken we kinderen hierop aan. Kinderen krijgen altijd 
de gelegenheid hun gedrag te corrigeren. 
 
Fase 0 - Gedragsbevorderingsprotocol 
Onze visie, met betrekking tot het omgaan van kinderen met elkaar, is dat ieder kind zich 
veilig moet voelen op onze school. Wij zijn van mening, dat leerkrachten, ouders/verzorgers 
en kinderen samen verantwoordelijk zijn voor een goed schoolklimaat waarbinnen alle 
betrokkenen zich veilig kunnen voelen. 
 
Fase 0: basisnorm 
We creëren een optimale werksfeer. De leerling volgt de instructie en hij/zij neemt actief 
deel aan het programma.  
De leerling reageert op een vriendelijke en nette manier op zijn groepsgenoten, 
leerkrachten en andere kinderen en volwassenen in de school. 
 
De volgende drie leefregels zijn voor ons leidend: 
Iedereen op onze school gaat met respect met elkaar om. 
Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken. 
Iedereen is zuinig op materiaal en omgeving. 
 
Met gedragsafspraken geven we vorm aan deze leefregels met als doel dat iedereen zich op 
onze school veilig en prettig kan voelen. 
 
 
Start van de dag 

• Voor schooltijd is er geen pleinwacht. Je komt vanaf 8.20u naar binnen. 
• Fietsen en steppen in het fietsenhok. Rolschaatsen doe je uit en leg je in de hal. 
• Wanneer groep 5-8 een excursie heeft waarbij een fiets nodig is zetten zij deze bij 

het hek naast de container. 
• Op het schoolplein loop je naast je fiets. 



• Tas in de bak, jas aan de kapstok, fietssleutel in de meeneembak en fruit in het 
keukentje of de fruitbak. 

• De leerkracht staat bij de deur en groet de kinderen. 
• Kinderen pakken hun LIST-spullen en gaan naar het goede lokaal. 
• We starten om 8.30u. 
• De leerkrachten melden afwezige leerlingen (waarover niet gebeld is) aan 

Hennie/Hannie. Zij bellen ouders/verzorgers (op vrijdag zelf bellen). 
 
Tijdens de les 

• Je zit op je eigen plek. 
• Je steekt je vinger op wanneer je iets wilt zeggen. 
• Je laat elkaar uitpraten. 
• Tijdens kringmomenten en instructies ga je niet naar de wc. 
• In alle groepen wordt gewerkt met beurtstokjes. 
• Vanaf groep 3 gebruiken alle leerlingen tijdens het zelfstandig werken een 

dobbelsteen. 
• Vanaf groep 3 heb je een wisbord in je la. Je gebruikt dit als de leerkracht dit 

aangeeft. 
• Je werkt met je fluisterstem (alleen je werkmaatje of je groepje kan je horen) of het 

is stil in de klas. De leerkracht geeft dit aan, eventueel met visuele ondersteuning. 
• Wanneer de leerkracht de aandacht vraagt ben je stil en kijk je zijn/haar kant op. Je 

handen zijn dan leeg. 
• Je houdt je la en de klas netjes. 
• Water drinken mag je bij het aanrecht. 
• In de hal mogen per klas 2 kinderen werken. Je gebruikt dan je fluisterstem. 
• Als je in een andere ruimte werkt dan je klas, laat je de ruimte weer netjes achter.\ 

 
Handvaardigheid 

• Je bent stil in de hal wanneer je naar het lokaal toeloopt en terugloopt. 
• Je loopt aan de rechterkant van de trap. 
• Wanneer je materiaal wilt pakken vraag je dit eerst aan de 

handvaardigheidsleerkracht. 
• Als er materiaal stuk gaat, zeg je het tegen de handvaardigheidsleerkracht. 
• Je laat het lokaal (samen) netjes achter. 

 
WC 

• Tijdens LIST, een instructie en kringmomenten, ga je niet naar de wc. 
• Als je naar de wc gaat neem je het wc-kaartje mee. 
• Er gaat maximaal één leerling per groep naar de wc. 
• In de wc-ruimte ben je rustig. 
• Je loopt stil door de hal heen en terug. 
• Je laat de wc schoon achter. Als je ziet dat de wc niet schoon is meld je dat even bij 

de leerkracht. 
• Je wast na wc-gebruik je handen. 

 
Fruitpauze 

• Groep 1 -4 eet fruit in de kring. Groep 5-8 neemt fruit mee naar buiten. 
• Je gooit je afval in de goede afvalbak. 
• Je neemt gezonde tussendoortjes mee. 



• De leerkracht vertelt wanneer je naar buiten gaat. Als je fruit nog niet op is neem je 
het mee naar buiten. 

• In de hal ben je rustig en loop je. 
• Lege bekers en/of broodtrommels leg je in de bak in de hal (als je buiten bent) en 

neem je mee als je weer naar binnen gaat. 
• Er lopen 2 leerkrachten buiten. Als er een probleem is loop je daarnaartoe om hulp 

of advies te vragen. 
• Je mag voetballen op het voetbalveld. Er is een voetbalrooster. 
• Stokken en takken laten we liggen. 
• Als de zoemer gaat verzamel je rustig bij de deur. De leerkracht vertelt wanneer je 

naar binnen mag lopen. Je veegt je voeten op de mat. 
• Bij slecht weer beslissen de leerkrachten die buiten lopen of we binnen blijven. Als 

we binnenblijven kies je iets om te spelen in je eigen klas. We gebruiken de 
computers dan niet. De eigen leerkracht kiest 2 leerlingen die op het digibord 
mogen. 

• Bij binnenblijven lopen er 2 leerkrachten rond. 
 

Overblijf 
• De overblijf of de leerkracht geeft aan wanneer je naar buiten mag. Je broodtrommel 

en drinkbeker zijn leeg en je hebt je tas opgeruimd. 
• Je gooit je afval in de goede afvalbak. 
• Stokken en takken laten we liggen. 
• Als de zoemer gaat verzamel je bij de deur. De overblijfkracht zegt wanneer je naar 

binnen mag lopen. Je veegt je voeten op de mat. 
• Je praat beleefd en met respect tegen andere kinderen en de overblijfkrachten. 
• Als je naar de wc moet vraag je dat eerst even. 
• Groep 3-8 mogen kiezen of ze op de grote speelplaats spelen of met de jongere 

kinderen. 
• Alleen groep 1-4 mag gebruik maken van de fietsjes bij de kleuters. 
• Als er een reden is om binnen te blijven vertelt de eigen leerkracht dit aan de 

overblijf. 
• Bij slecht weer beslissen de overblijfkrachten of we binnen blijven. We gebruiken de 
• speelzaal en 2 klaslokalen. De computers en het digibord zijn dan niet in gebruik. 

 
Einde van de dag 

• Je tafel is leeg en voor je de klas uit gaat schuif je je stoel aan. 
• Je pakt op een rustige manier je spullen uit het keukentje, je jas en je tas. 
• Je loopt naar buiten. 
• De leerkracht loopt mee naar buiten en is daar beschikbaar voor ouders. 

 
Gymzaal 

• Je pakt rustig je jas en je tas. 
• De leerkracht neemt een telefoon mee en de sleutel van de gymzaal. 
• Groep 3-4 maakt een rij bij de deur. 
• Groep 5-8 maken een rij bij de poort. 
• Je loopt 2-aan-2, achter de leerkracht, naar de gym en haalt elkaar niet in. 
• Je houdt je tas op een gewone manier vast. 
• Bij de deur van de gymzaal wacht je tot de leerkracht de deur opendoet. 
• In de kleedkamer praat je op een rustige toon. 



• Je jas hang je op. Je kleren vouw je op en leg je op de bank. Je schoenen zet je onder 
de bank. 

• Als je klaar bent met omkleden ga je naar de gymzaal. Je mag dan even spelen (niet 
op de toestellen). 

• Je helpt de leerkracht met klaarzetten/opruimen als daarom gevraagd wordt. 
• Als de leerkracht een sein geeft begint de les en luister je. 
• Na de gym kleed je je op een rustige manier om. 
• Als je klaar bent wacht je in de hal. De buitendeur laat je dicht. 
• De leerkracht geeft aan wanneer je een rij mag maken bij het hek. 
• Je loopt 2-aan-2, achter de leerkracht, terug naar school en wacht bij het hek. 

Daarna wacht je bij de deur van de school. 
• Als de leerkracht dit aangeeft, loop je naar binnen. Je hangt je jas en tas op en gaat 

naar de klas.  
 

Open podium  
• Je kijkt en luistert naar de optredens.  
• Je geeft applaus na een optreden.  
• Je blijft netjes zitten. 
• Alle spullen laat je in de klas liggen.  

 
Excursies  
 
Lopen:  

• Je loopt 2-aan-2, achter de leerkracht en haalt elkaar niet in.  
• Je houdt je aan de verkeersregels.  

 
Fietsen:  

• Je fietst 2-aan-2, achter de leerkracht.  
• Je belt onderweg niet met je fietsbel.  
• Je houdt je aan de verkeersregels.  
• De begeleiders hebben een hesje aan. Waar mogelijk ook (een aantal) leerlingen.  
• Als we stoppen steekt de voorste één hand op en daarna iedereen die erachter rijdt.  

 
Algemeen:  

• De leerkracht neemt een telefoon en een telefoonlijst mee.  
• De leerkracht neemt eventueel een EHBO-koffer mee.  
• We gedragen ons beleefd ten opzichte van leerlingen van andere scholen, 

volwassenen en elkaar.  
• Je luistert naar degene(n) die praat/praten (of degenen die een voorstelling doen). 
• Je bedankt de excursieleider of de mensen die een voorstelling hebben gegeven 

(bijv. door een hand te geven of applaus). 
 

  

  

 

 

 



OVERIGE 

 
❖ WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING 

  
Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem, 
daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 
november 2019) de verhalen centraal van professionals, ouders en 
kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling.  
Er is een nieuwe website met informatie over kindermishandeling: 

www.zorgenomeenkind.nl. Deze website is zowel bedoeld voor 

publiek als voor professionals. Er staat hoe je kindermishandeling kunt herkennen, hoe 

iemand in actie kan komen, waar men hulp kan vragen, verhalen en nieuws. 

 

 

❖ Petje af vergroot je wereld!  

Is uw kind ook zo nieuwsgierig naar hoe de brandweer een brand blust? Of hoe een tv-studio er van 

binnen uitziet? Petje af Oisterwijk neemt kinderen mee in de wereld van professionals! 

 Bij Petje af Oisterwijk krijgen kinderen de kans om buiten schooltijd hun talenten te ontwikkelen. 

Gedurende 30 zondagen, verdeeld over 7 blokken, krijgen ze praktijklessen. De eerste twee 

bijeenkomsten van elk blok krijgen ze les van gastdocenten die vertellen over hun beroep. De 

kinderen gaan die beroepen vervolgens ook echt uitoefenen, zodat ze ervaren wat het in de praktijk 

inhoudt. Zo komt er bijvoorbeeld een dokter of kapper in de klas, gaan ze naar de brandweer, de 

supermarkt, de rechtbank of het ziekenhuis. Daarnaast leren de kinderen te reizen met het openbaar 

vervoer en besteden we aandacht aan kunst, cultuur, muziek en gezond gedrag. 

 Alle kosten, ook die voor vervoer en de uitjes die de kinderen maken, worden betaald vanuit de 

stichting. Deelname aan Petje af is dus geheel gratis. Wel wordt van de kinderen verwacht dat ze 

gemotiveerd zijn en elke Petje af-zondag aanwezig zijn. Daarnaast willen we graag het hele gezin 

betrekken. Zo geven de kinderen elk blok een presentatie over wat ze hebben geleerd. We vinden het 

heel belangrijk dat de ouder(s) en eventueel broertjes en 

zusjes daarbij aanwezig zijn.  

 Bent u ouder en wilt u uw kind graag aanmelden voor 

Petje af? Ga naar www.petjeaf.nl/meedoen of stuur een 

email naar oisterwijk@petjeaf.nl.  

Er zijn op dit moment nog plaatsen vrij en uw kind mag 

een proefles volgen voordat hij of zij zich definitief 

aanmeldt.  

 Op onze facebook pagina Petje af Oisterwijk kunt u lezen wat we afgelopen maanden gedaan 

hebben.  

 

http://www.petjeaf.nl/meedoen
mailto:oisterwijk@petjeaf.nl
https://www.facebook.com/Petje-af-Oisterwijk-1762962617117007/


❖ VOS uit Oisterwijk pakt amateur award met musical Petticoat 
OISTERWIJK - De VOS, kort voor Vereniging van Oisterwijkse Spelers, heeft 

voor zijn musical Petticoat de Amateur Musical Award gekregen voor 'beste 

musical comedy'. 

Plaats van handeling was het Nieuwe Luxor Theater in 

Rotterdam, waar het vijfde Amateur Musical Awards Gala 

plaatsvond. De Stichting Amateur Musical Nederland is er voor 

alle musicalamateurs in ons land. Ze reikt jaarlijks de awards uit 

aan organisaties die met amateurs een eigen musicalproductie 

maken. 

Yesss!! Wat ben ik een trotse voorzitter van VOS-Oisterwijk', roept Toine van de 

Klundert op zijn Facebook-pagina uit. ‘Weer Oisterwijk op de kaart gezet!! Hoe gaaf 

is dit!’ 

VOS-speler Daisy Habraken-Groenland was ook genomineerd in de categorie beste 

vrouwelijke hoofdrol comedy, maar die prijs ging naar een ander. 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/vos-uit-oisterwijk-pakt-amateur-award-met-musical-

petticoat~ab1b6a33/ 

  

❖ Stichting “Oh kom maar eens kijken” helpt Sinterklaas!  
   
Nog even en de Sint is weer in het land. De stichting “Oh kom maar eens kijken” gaat ook dit 
jaar de Sint weer helpen. Vorig jaar hebben we, samen met Sint Nicolaas en zijn pieten, 80 
kinderen blij gemaakt met het kado dat ze zelf hebben gevraagd. Dat willen we dit jaar weer 
graag doen.  
 We vinden het belangrijk dat kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar op 5 december een 
goed gevulde schoen krijgen, ook als de omstandigheden thuis dat financieel lastig maken. 
Juist deze kinderen willen wij helpen. Wij hopen dan ook dat de mensen waar het om gaat 
zich aanmelden. Het belangrijkste is dat de verlanglijstjes bij ons komen. De stichting zorgt 
voor kadootjes zodat die, in overleg met de ouders en wellicht met de hulp van de pieten, 
ook in de schoenen van deze kinderen komen.  

 Je kunt je aanmelden via de website www.ohkommaareenskijken.com  
Ook kun je andere mensen aanmelden waarvan jij vindt dat zij dit nodig hebben.   
 Wij hopen dat ook dit jaar weer een succes wordt!  

  

 

 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/vos-uit-oisterwijk-pakt-amateur-award-met-musical-petticoat~ab1b6a33/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/vos-uit-oisterwijk-pakt-amateur-award-met-musical-petticoat~ab1b6a33/
http://www.ohkommaareenskijken.com/

