
 

 

Darwinjournaal 8, 5 december 2019 
 

AGENDA  

 5 december   Sinterklaas op school 13.30 u. - 14.30 u  
  
6 december 
11 december 
19 december  
 
20 december  

Darwinjournaal 8  
Geen aangepaste lestijden 
Kijkochtend LIST 
Darwinjournaal 9 
Kerstviering 
Kinderen ‘s middags vrij 

    
    

             

 Enkele surprises van de bovenbouw... 

INFORMATIE 

❖ KIJKOCHTEND LIST 

We nodigen alle ouders uit om op woensdagochtend 11 december te komen kijken terwijl in 
de groepen 4 t/m groep 8 LIST-lessen worden gegeven. LIST is een methodiek voor het 
voortgezet technisch lezen waarbij leesmotivatie een belangrijk uitgangspunt is. De lessen 
starten om 8.30 uur en duren tot 9.00 uur. We nemen een kijkje in alle groepen. We starten 
in de stilleesgroep bij Saskia. We zullen daar gaan kijken naar een ‘mini-lesje'. Vervolgens 
nemen we een kijkje bij de andere groepen. We eindigen weer bij de stilleesles om te kijken 
hoe Saskia met de groep de les afsluit. 



❖ KERSTVIERING 

Beste allemaal, 

We zijn nog vol van de sint sferen maar informeren jullie graag alvast over de kerstviering. 
Dit jaar is de kerstviering op donderdag 19 december 17.00u – 19.00u. Hierna bent u als 
ouder ook van harte welkom om tot 19.30u mee af te sluiten. 

Donderdag zijn de schooltijden zoals u gewend bent en op vrijdag hebben de kinderen om 
12.00u vakantie. 

Mocht uw kind op donderdag naar een buitenschoolse opvang gaan (en u bent niet in de 
gelegenheid uw kind daar voor 17.00 uur op te halen en naar school te brengen) dan kunt u 
dat voor 13 december doorgeven aan Josan (leerkracht groep 5/6)  

Volgende week volgt er informatie over de invulling van deze avond. 

Groetjes, 

Werkgroep Kerst 

 

❖ KINDERBOEKEN 

In de hal bij de speelzaal liggen kinderboeken. Deze boeken zijn afgeschreven voor het 

onderwijs. U mag boeken van deze tafel mee naar huis nemen als u dat wilt. 

 
❖ STAKEN 

De onderwijsbonden hebben een staking aangekondigd. De staking zal zijn op donderdag 30 
januari en vrijdag 31 januari 2020.  
Op dit moment is nog niet bekend of (alle) personeelsleden gehoor zullen geven aan de 
stakingsoproep. 
We informeren u tijdig, zodat u gelegenheid heeft een oplossing te zoeken voor opvang 
indien nodig. We houden u via (extra) Darwinjournaals op de hoogte van ontwikkelingen 

 

❖ INFORMATIE PANNENSCHUURTRAJECT 

Op 20 november bent u via een brief geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de samenwerking van de basisscholen in de wijk Pannenschuur. Vervolgens is er op 26 
november een ouderavond geweest om deze brief en het proces te verhelderen. 

Om een kindercampus te realiseren zullen er drie fasen worden doorlopen. De eerste fase is 
dat OBS Darwin stopt en dat wij ouders vragen om hun kinderen over te schrijven naar 
basisschool den Akker. Tijdens de informatieavond van 26 november hebben wij jullie 
vragen, zorgen en dat wat jullie belangrijk vinden verzameld. De vragen zijn divers en op 
veel vragen is op dit moment nog geen antwoord. We nemen de vragen mee tijdens het 
proces en op het moment dat we meer informatie hebben delen we dat met u in het 



Darwinjournaal. Het 'Pannenschuurtraject’ zal daarom een vast item worden in het 
Darwinjournaal. Elke keer als er nieuwe informatie is zal dat op deze manier met u gedeeld 
worden. Mochten we inschatten dat een extra ouderavond wenselijk is dan leest u dat ook 
in het Darwinjournaal.  

 

❖ PANNENSCHUURTRAJECT  

Tijdens de ouderavond waren er veel vragen over de toekomstige visie van de 
kindercampus. Om u hier een beter beeld van te geven, delen wij als bijlage het 
visiedocument wat in het schooljaar 2018-2019 samen met de kernpartners is opgesteld. 
Vanuit deze basis zullen wij het onderwijs van de toekomstige kindercampus verder vorm 
gaan geven. 

Daarnaast waren er ook veel vragen over basisschool den Akker, welke met name gericht 
waren op het onderwijsconcept, het onderwijs in de dagelijkse praktijk, de momenten 
waarop u kunt komen kijken en het moment waarop u uw kind in kunt schrijven. Daarom 
organiseren wij op korte termijn momenten waarop u kunt gaan kijken bij basisschool den 
Akker en willen we graag snel weten of u uw kinderen gaat inschrijven op basisschool den 
Akker of een andere keuze maakt.  

Hieronder vindt u het tijdspad met betrekking tot deze eerste fase: 

1.       Kijkmomenten op basisschool den Akker voor u als ouder/verzorger: 

Dinsdag 10 december 2019 van 9.00-10.00 uur 

Dinsdag 10 december 2019 van 13.30-14.30 uur 

Donderdag 12 december van 9.00-10.00 uur 

Donderdag 12 december 2019 van 13.30-14.30 uur 

Vrijdag 13 december 2019 van 9.00-10.00 uur 

Vrijdag 13 december 2019 van 13.30-14.30 uur 

Maandag 16 december 2019 van 9.00-10.00 uur 

Maandag 16 december 2019 van 13.30-14.30 uur 

Dinsdag 17 december 2019 van 9.00-10.00 uur 

Dinsdag 17 december 2019 van 13.30-14.30 uur 

Woensdag 18 december 2019 van 9.00-10.00 uur 

Woensdag 18 december 2019 van 11.30-12.30 uur 

 

Om een goed beeld te krijgen van het aantal ouders/verzorgers die wij op de kijkmomenten 
kunnen verwachten, vragen wij u om een strookje in te vullen en voor 10 december bij de 
groepsleerkracht of directie in te leveren. Om die reden is dit onderdeel van het 
Darwinjournaal vandaag ook op papier meegegeven aan de oudste kinderen van elk gezin. 



Op maandag 6 januari ontvangen alle kinderen een inschrijfformulier met een begeleidende 
brief. De inschrijfformulieren willen wij graag voor woensdag 15 januari 2020 retour 
hebben. 

Naar aanleiding van deze aanmeldingen, kunnen de directies verder met het uitwerken van 
de vervolgstappen. Hierbij valt te denken aan de kennismakingsmomenten, het programma 
voor groepsvorming, de groepssamenstelling en de personele bezetting. 

Inleveren kan bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de directies van de scholen. 

Hieronder vindt u het visiedocument wat is opgesteld met de kernpartners in 2018. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kindercampus Pannenschuur 

  

Ga je mee naar een bijzondere plek? Een plek waar kinderen centraal staan. 
Waar ze zichzelf zijn, vol (zelf)vertrouwen. Vrij, onbevangen en met een open en 
nieuwsgierige blik naar de wereld. Waar ze de eigen talenten ontwikkelen, 
zelfkennis opdoen, zich voluit ontplooien. Waar ze leren door te ervaren en door 
te beleven. Waar kinderen voldoende uitdaging krijgen en geprikkeld en 
gestimuleerd worden. Waar ze fouten mogen maken en grenzen kunnen 
opzoeken. Waar kinderen zich gezien en gehoord voelen. Waar ze samen spelen 
en samen leren. Met respect voor zichzelf én voor anderen. In een warme, veilige, 
boeiende, natuurlijke en verbindende omgeving. Ga je mee... naar 
Kindercampus Pannenschuur? 
  

  

We zijn samen op weg naar... Kindercampus Pannenschuur. Met samen bedoelen we: 
Basisschool den Akker, Basisschool Darwin, Basisschool De Molenhoek, Kinderdagverblijf 't 
Boemeltje, Kinderopvang Humanitas en Kinderopvang Tierelier. Samen bewegen we naar één 
organisatie met één doel: het allerbeste voor het kind. En dat begint met een plan, missie, visie 
en kernwaarden. Klaar voor vertrek?  

Plan 

 De wereld verandert snel. Denk aan alle maatschappelijke uitdagingen en technologische 
ontwikkelingen. Wij spelen daarop in. Hoe? Door onze krachten te bundelen. Want samen weten we 
meer dan alleen. Samen staan we sterker. Samen hebben we meer te bieden. Samen creëren we 
nieuwe mogelijkheden. Samen staan we open voor alle verandering en bewegen we mee. Samen 



zorgen we dat elk kind opgroeit tot een wereldburger, klaar voor de toekomst.  
 
Uniek concept 
 We zijn trots op ons plan: de ontwikkeling van een voorziening voor kinderen in de leeftijd van 0−13 
jaar. Een uniek concept dat draait om samen leren, samen doen én samen vooruitgaan. Met deze 
mooie samenwerking geven we een impuls aan de leefomgeving, kinderopvang en het 
basisonderwijs in de wijk Pannenschuur in Oisterwijk.  
 
Doorgaande leerlijn: kinderen van 0−13 jaar 
 De voorziening biedt een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0−13 jaar, waarbij aandacht is voor 
elke ontwikkelingsfase. Kinderen krijgen de kans om zich optimaal te ontwikkelen: door te spelen, te 
ontdekken en te onderzoeken. Binnen, maar ook buiten, in de vrije natuur. Met deze unieke 
voorziening ontstaat een plek waar kinderen zich veilig, geborgen en zelfverzekerd voelen én samen 
voor een mooiere wereld zorgen. 
  
Samen denken en doen 
 Kindercampus Pannenschuur is het initiatief van zes enthousiaste partijen die samen denken én 
doen. We halen het beste in elkaar naar boven, hebben alle vertrouwen in elkaar, delen onze 
expertise, zijn helder en duidelijk in onze communicatie, doen wat we beloven, tonen grote 
betrokkenheid én voelen ons samen verantwoordelijk voor deze unieke voorziening.      
 

Missie 

 Waar gaan we voor? 
Kindercampus Pannenschuur heeft een missie: de komst van een mooie, duurzame omgeving voor 
kinderen van 0−13 jaar. Een plek waar het kind centraal staat en zich optimaal kan ontwikkelen als 
het gaat om persoonsvorming, socialisatie en burgerschap én kennis en vaardigheden.  
  

Visie 

 Waar staan we voor? 
Met Kindercampus Pannenschuur bieden we een omgeving waar kinderen met plezier en 
zelfvertrouwen van en met elkaar leren en samen (op)groeien. Elk kind krijgt de ruimte om de eigen 
interesses en behoeften te volgen en talenten te ontplooien: een sterke basis voor het leven!  
 

Kernwaarden 

 Onze droom bestaat uit vier kernwaarden: SAMEN bieden we een VEILIGE en BETEKENISVOLLE 
omgeving, waarbinnen elk kind EIGENAAR is van zijn of haar eigen ontdekkingsreis. 
  

1. SAMEN | We groeien samen op, hebben aandacht voor elkaar en communiceren op een 
open manier. We zien en benutten elkaars kwaliteiten. 

2. VEILIGHEID | Ik word gezien, mag mezelf zijn, de wereld om mij heen ontdekken, fouten 
maken en grenzen opzoeken. Wederzijds vertrouwen is de basis. 

3. BETEKENISVOL | Ik leer door te ervaren en te beleven, mag nieuwsgierig zijn en vragen 
stellen. Ik word onvoorwaardelijk geaccepteerd. 

4. EIGENAARSCHAP | Ik mag er zijn, wij mogen er zijn. We zijn allemaal eigenaar van ons eigen 
ontwikkelingsproces en krijgen de ruimte om zelfkennis op te doen en onze eigen 'ik' te 
ontwikkelen. 
  

Op weg naar... Kindercampus Pannenschuur.  
Ga je mee?  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

           
  

OVERIGE 

   

ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK 

Werkplaats Programmeren voor kinderen 
Ben je tussen de 7-12 jaar en wil je op een eenvoudige manier leren programmeren ?  
In de Bibliotheek Oisterwijk is er om de 6 weken een Coderdojo werkplaats waar je van 
alles kunt leren over programmeren. Van het maken van een spel tot een robot.    

Locatie: Bibliotheek Oisterwijk 
tijd: 14.00-15.30 uur   
deelname: gratis, Wel graag van tevoren aanmelden via de website. 

14 december – Virtual Reality 
Je maakt je eigen Virtual Reality met achtergrond en plaatjes. Daarna bekijk je eigen 
gemaakte wereld door een echte VR bril.  
Neem je eigen laptop mee. 

https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/1912-dec/coderdojo-oisterwijk.html 

  

  

 

 

 

 

https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/1912-dec/coderdojo-oisterwijk.html

