
                                                     

  

                     NIEUWSBRIEF 
 

Beste ouders, 

De eerste periode van het schooljaar is alweer bijna ten einde. De 

herfstvakantie staat voor de deur! De afgelopen tijd zijn er heel wat 

activiteiten geweest. Van een aantal, kun je hierover lezen in deze 

nieuwsbrief. 

We besteden hier ook even aandacht aan het afscheid van Marlies Martens, die voor ons al 

25 jaar de school poetst en netjes houdt. Marlies gaat genieten van haar welverdiende 

pensioen. Dank je wel voor je inzet tijdens de vele poetsuren die je op de Sint Bavo hebt 

gemaakt, maar ook als leesmoeder of het klaar staan met de sleutel! Gelukkig blijft Marlies 

nog als overblijfkracht actief op school. Op 20 oktober hebben we haar pensioen met haar 

gezin en het team gevierd.  

Verder zetten we ook juf Ingrid en juf Nancy even in het zonnetje. Beiden vieren hun 25-jarig 

jubileum op de Sint Bavo. Hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme en inzet al die jaren. We 

hebben met het team gezellig samen gegeten om het te vieren.  

En soms moet je ook afscheid nemen van collega’s. Net vóór de zomervakantie heeft u het 

bericht gekregen dat Jac Verschueren ging stoppen als directeur van de Sint Bavo. Dat 

kwam vrij onverwacht waardoor er geen tijd meer was om met het team afscheid te nemen. 

Vanaf 2019 heeft hij met hart en ziel voor de Sint Bavo, de kinderen en het hele IKC-team 

klaar gestaan.  

Verder gaat ook Conny Senders stoppen op de Sint Bavo. Ruim 37 jaar heeft ze in 

wisselende functies (juf en onderbouwcoördinator, daarna MT-lid en Beleidsmedewerker 

Onderwijskwaliteit) bij ons gewerkt. Ze gaat per 1 december een nieuwe uitdaging aan.  

Bij deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd waarin Jac en Conny met eigen woorden 

afscheid nemen. Op 9 november nemen we met het IKC-team gepast afscheid van hen. 

Verkeer en Verkeersveiligheid 
Verkeerssituatie rond de school: Bij de herbestrating van de 

Kerkakkerstraat is er minder ruimte ontstaan voor wachtende fietsers bij 

de school. Veiligheid blijft belangrijk, zeker als het druk is. Vooral bij het 

ophalen van de kinderen kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. 

Probeer een veilige plaats te zoeken om te wachten en let extra op bij het vertrekken. 

 

Dode hoek project: in het kader van verkeersveiligheid hebben de leerlingen van groep 7 en 

8 vorige week het Dode Hoek Project gehad. Zij hebben geleerd én ervaren hoe het zit met 

de zichtbaarheid als je als chauffeur in een vrachtwagen zit. Dat was een echter ‘eyeopener’ 

die kinderen ook bewust maakt van hun eigen rol als zij al fietsend aan het verkeer 

deelnemen. 

 



                                                     

  

Verkeersveiligheid is enorm belangrijk, zeker als het om jonge kinderen gaat. We zijn op zoek 

naar een nieuwe verkeersouder, die samen met ons de verkeersveiligheid wil stimuleren. Al 

jaren hebben we het Brabants Verkeersveiligheid Label. Om dat label te kunnen 

behouden, is een verkeersouder cruciaal. De verkeersouder helpt ons bij de ‘Op voeten- en 

fietsen dag’, neemt ongeveer 2 á 3 x per jaar deel aan het BVL overleg met de scholen uit de 

gemeente Zundert, ondersteunt eventueel bij het verkeersexamen of bij het organiseren 

daarvan.  

Heb je interesse? Wil je nog wat meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Op Voeten- en Fietsendag   

Afgelopen woensdag was het weer ‘Op voeten- en fietsendag’. De 

Op voeten- en Fietsendag wil aandacht vragen voor verlichting en 

goede zichtbaarheid in de donkere maanden. Zorg voor goede 

verlichting als wandelaar of fietser. Maak kinderen daarvan ook 

bewust. Als volwassenen hebben we zelf een voorbeeldrol. 

Daarnaast is het belangrijk om reflectiemateriaal in te zetten. Denk 

aan fluohesjes of ander reflecterend materiaal dat je op/aan een 

jas, tas of rugzak kunt bevestigen. Winterjassen zijn vaak donker 

van kleur. Met reflecterend materiaal ben je echt stukken sneller zichtbaar voor het overige 

verkeer. Dat bevordert de veiligheid enorm. Het geeft meer tijd om hierop te kunnen reageren 

en bijvoorbeeld op een veilige afstand te kunnen passeren. Voor alle kinderen heeft de 

school een fluohesje ontvangen van wethouder Kuijpers, zodat de kinderen bij uitstappen 

onder schooltijd ook goed zichtbaar zijn. Deze hesjes bewaren we uiteraard op school.  

Welkom nieuwe collega 
Sinds 26 september hebben we een nieuwe collega: Nick van Kuipers. Nick is dramadocent 

en komt iedere maandag om met onze kinderen te werken. Net als het PBS-traject was dit 

één van de interventies die we vanuit de NPO-gelden inzetten om de sociale en emotionele 

ontwikkeling van de kinderen extra te ondersteunen.  

Nick stelt zichzelf hieronder aan jullie voor. 

Ik ben Nick van Kuipers, geboren in Rijen en al enkele jaren woonachtig in 
Tilburg.  Na een studie tot operazanger te hebben afgerond aan het 
conservatorium, heb ik bij diverse operagezelschappen gezongen en nog 
steeds treed ik op in producties en concerten. 7 jaar geleden besloot ik het 
optreden te combineren met lesgeven bij stichting NoNonsense, waar ik 
artistiek leider en docent ben van zowel de jeugdgroepen als de 
volwassenen. Al jarenlang maken we daar hele leuke musicals en groeide 
ook mijn liefde voor het lesgeven, wat ik mede door corona steeds meer 
ben gaan doen. Op de maandagen geef ik les op de Sint Bavo als dramadocent en het is 
me een groot genoegen om de hele school les te mogen geven. De start is voor mij in ieder 
geval met veel plezier verlopen. 
Mijn grootste hobby is eten, als mijn schema het toelaat ga ik graag op reis en ik ben dol op 
spelletjes en behoorlijk fanatiek, al heeft u dat wellicht al van uw kinderen gehoord.  



                                                     

  

 

Juf Eva heeft een zoontje gekregen 

Juf Eva en haar partner Roy zijn op 17 september de trotse ouders geworden van zoontje 

Milan. We wensen hen heel veel geluk samen. 

 

Ontruiming  

Ontruimen met de kinderen oefenen we regelmatig; soms onverwacht, soms ook gepland. 

Dat is nodig om met elkaar te ervaren óf alles goed gaat als er écht iets aan de hand is. We 

kijken daarna ook steeds met elkaar wat goed ging en wat beter kan of moet.  

Afgelopen dinsdag ging geheel spontaan en onverwacht de zogenaamde ‘slow whoop’ af, nét 

op het moment dat de kinderen naar school kwamen.  We kunnen niet anders dan dit soort 

alarm serieus nemen én daar naar te handelen. 

Daardoor ontstond een wat onoverzichtelijke situatie: 

kinderen konden hun leerkracht niet altijd vinden 

omdat die met de groep al in het parkje stond. Vooral 

sommige jonge kinderen raakten daardoor van slag. 

Dat was voor kinderen én ouders niet prettig en ook 

voor de leerkrachten was dat een lastige situatie. 

Uiteindelijk waren vrij snel alle groepen compleet, 

hadden de BHV-ers gezien dat er niets aan de hand 

was en kon iedereen weer veilig het gebouw in.   

 

Start Leerlingenraad 

Dit schooljaar starten we op onze school met een Leerlingenraad. Door het werken met een  

leerlingenraad kunnen we aandacht geven aan burgerschapscompetenties. De kinderen 

ervaren wat het is om te overleggen met elkaar, om de belangen van alle kinderen te 

behartigen, om te zoeken naar compromissen etc. Ze mogen gesprekspunten aanleveren. In 

de leerlingenraad zitten 6 kinderen uit de groepen 6-7-8, die door hun groep zijn 

voorgedragen.  

6a: Douwe Meijer 6b: Willem Pinxteren 

7a: Jayden Jacobs 7b: Mids de Vos 

8a: Lieke Sprangers 8b: Lars Verheijen 

  

Ongeveer 1x in de 6 weken gaan zij samen met de directeur in gesprek. Op 12 oktober is dat 

voor de eerste keer gebeurd. Na een voorstelrondje heeft de directeur uitgelegd waar de 

Leerlingenraad voor is en wat de Leerlingenraad voor onze school kan betekenen. Samen 

hebben ze besproken welke onderwerpen er aangepakt kunnen worden dit schooljaar.  

 



                                                     

  

Positive Behavior Support (PBS)  

Op donderdag 29 september waren er twee informatiemomenten voor ouders. 

Ook de TSO heeft een informatiemoment gehad over PBS. Vooral het uitdelen 

van de polsbandjes houdt de gemoederen nogal bezig. Kinderen kunnen 

een bandje krijgen als zij het positieve gedrag laten zien, maar dat 

betekent niet dat ze er iedere keer eentje krijgen. Dat gebeurt 

onverwacht. De komende tijd zal dat wat meer duidelijk worden voor iedereen. Op dit 

moment krijgen de kinderen lessen over het gewenste gedrag. Iedere keer een ander thema. 

Zo zijn er bijvoorbeeld al lessen geweest over het gedrag in de gang, over hoe je je gedraagt 

bij toiletbezoek en zorg voor materialen. 

Meebrengen kostbare voorwerpen  
Soms brengen kinderen kostbare of waardevolle spullen mee naar 

school. We willen ouders erop wijzen dat zoiets altijd op eigen risico 

gebeurt. Spullen kunnen kwijt raken of stuk gaan. Wij kunnen daar 

geen verantwoordelijkheid voor dragen. Laat zulke spullen dus 

zoveel mogelijk thuis.  

 

Traktaties  
Als er een feestje te vieren is, zoals een verjaardag, is het leuk om te trakteren in de klas. Dat 

vinden we gezellig. Houd de traktaties klein, praktisch en eenvoudig; liefst zelfs nog 

voorverpakt. Zo kan er gefeest worden, zonder dat het kind óf de leerkrachten nog allerlei 

voorbereidingen moeten treffen. 

Week van de mediawijsheid 

De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) heeft als thema 'Like en Cancel', 

en gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online. Via sociale media delen we leuke 

momenten uit ons leven en maken we ons hard voor wat we belangrijk vinden. Met een like 

geef je een positieve reactie op video’s, berichten of reacties van anderen. Maar niet elke 

online interactie is leuk en soms gaat het mis. We begrijpen elkaar verkeerd en met de 

veiligheid van een scherm tussen ons in, is een nare reactie zo geplaatst. Een 

meningsverschil kan leiden tot ruzie, haatreacties of publiekelijk aan de digitale schandpaal 

genageld worden. 

Uit de peiling van Netwerk Mediawijsheid blijkt dat bijna 2/3e van de Nederlanders wel eens 

gezien of ervaren heeft dat iemand onterecht online gekwetst werd. Ook geeft vier op de tien 

ondervraagden aan zelf wel eens een nare reactie te hebben ontvangen. Toch komen we niet 

in actie. Slechts de helft geeft aan bekenden, vrienden en familie aan te spreken op het 

online gedrag – en bij vreemden gaat maar 21% het gesprek aan. Ook ander prosociaal 

gedrag, zoals actief mensen verdedigen en steunen, of ingrijpen als er een ruzie dreigt te 

ontstaan zien we te weinig. Dat kan beter! Om van de online wereld een fijne plek voor 

iedereen te maken is er werk aan de winkel. Ook bij ons op school besteden we daar 

aandacht aan. 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/?smd_process_download=1&download_id=%2013880


                                                     

  

Vuurwerk door kinderen 
We krijgen signalen dat kinderen van onze school vuurwerk afsteken op straat.  Door 

vuurwerk kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan! In Nederland 

mag je alleen vuurwerk afsteken tussen 18.00u op 31 december 

en 02.00u op 1 januari. Doe je dat wel, dan riskeer je een boete. 

Vuurwerk meenemen naar school is al helemaal uit den boze.  
We hopen dat ouders kinderen hierop wijzen en een extra oogje 

in het zeil houden.  

 

Corona Draaiboek 

Het Corona draaiboek van onze school en dat van Kober is klaar. Beide organisaties zijn met 

elkaar in gesprek geweest om e.e.a. met elkaar af te stemmen. Soms zijn er verschillen, 

omdat de aanpak van de verschillende sectoren (opvang en onderwijs) anders is. Op die 

momenten zijn we ons bewust van de verschillen in aanpak. We moeten ons tenslotte 

houden aan de algemene afspraken die in de sectoren gelden. Waar we kunnen, trekken we 

het zoveel mogelijk gelijk. Aangaande corona wordt door Kober vanuit het hoofdkantoor 

gecommuniceerd. Vanuit school communiceert de directie.  

Het corona draaiboek werkt met 4 verschillende scenario’s die oplopen in kleur en 

maatregelen (Donkergroen – Lichtgroen – Oranje – Rood). Wat de verschillende scenario’s 

inhouden en wat dat voor onze school, leerlingen en het onderwijs betekent, leest u in het 

corona draaiboek. Ná de herfstvakantie is het te vinden op onze website onder het kopje 

School / Op rolletjes. Aan de buitenkant van het IKC, ziet u in welk scenario we zitten. Er 

hangen nu donkergroene posters. Het kabinet bepaalt wanneer op- of afgeschaald wordt. 

Dan wordt er dus ook een andere poster opgehangen.  

Nu de corona cijfers oplopen wordt het testen belangrijk. Zelftesten voor leerlingen kunnen op 

school gehaald worden bij de conciërge. 

Vervanging gezocht!! 
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die op onze school kunnen invallen!  Ben jij zo 
iemand? Of ken je iemand die gediplomeerd is en (incidenteel) wil invallen? Neem dan snel 
contact met ons op! Wij zijn er super blij mee.  
 

De Kinderraad van de Gemeente Zundert 
We hebben in de eerste nieuwsbrief al geschreven over de Kinderraad in de Gemeente 
Zundert. Vanuit Rijsbergen zitten Fleur Versluis en Teun van ’t Hooft in de Kinderraad. 
Ze hebben intussen op school al een rondje gemaakt om zichzelf te presenteren in de 

klassen. Hieronder schrijven zij zelf een stukje: 

Wij zijn Teun van ’t Hooft (7a) en Fleur Versluis (8b), en wij zijn lid van de nieuwe kinderraad 
2022-2023. 



                                                     

  

De kinderraad houd in dat wij samen met de rest van de 

kinderraad (2 van elke school uit de gemeente Zundert), 

gaan praten over ideeën die we zelf hebben bedacht om 

onze gemeente mooier, schoner qua milieu en leuker te 

maken.  

De kinderraad houd in dat wij samen met de rest van de 

kinderraad ( 2 van elke school uit de gemeente Zundert), 

gaan praten over ideeën die we zelf hebben bedacht om 

onze gemeente mooier, schoner qua milieu en leuker te 

maken. 

We hebben al iets leuks en interessants meegemaakt, 

namelijk de installatie! Daar ging burgemeester Joyce 

Vermue afscheid nemen van de oude kinderraad en ons 

officieel benoemen tot nieuwe kinderraad… Ook heeft de burgemeester Ties van Steen 

benoemd tot nieuwe kinderburgemeester. Dat hebben we met een officiële stemming beslist. 

We zijn nu al volop bezig met een idee, namelijk het mooier maken van prullenbakken!        

Wij zullen je op de hoogte houden over de kinderraad. (als je ideeën hebt, mag je dat tegen 

ons zeggen!) 

Groetjes van ons!! 

PS: de lijst die we vasthebben, is onze top 6 ideeënlijst! 

 

- Skatepark 

- Een dag voor nieuwe kinderen (bijv vluchtelingen)  

- Bos om hutten te bouwen 

- Veiliger verkeer 

- Mooiere prullenbakken 

- Overkapping op alle schoolpleinen. 

 
Heb je vragen of ideeën? Mail naar kinderraad@zundert.nl  
 
 

Vanuit de TSO 
Attentie Attentie !!! 
 
Voor de ouders en verzorgers hier een berichtje vanuit de TSO. Willen jullie er goed op letten 

dat je je zoon of dochter niet te vroeg naar school stuurt? Ze mogen pas 12.55 uur het 

schoolplein op. Onze overblijfkrachten merken dat kinderen die thuis gaan eten steeds 

vroeger op school komen. Dat is niet wenselijk. Zo is er minder overzicht over de kinderen die 

wél overblijven.  

 

mailto:kinderraad@zundert.nl


                                                     

  

Vanuit de ouderraad 

Kledinginzameling 

Na de herfstvakantie komt de kledinginzameling er weer aan. Doen jullie ook mee? Je kunt 

de kleding in gesloten zakken inleveren op woensdag 9 november vanaf 8.00u t/m vrijdag 

11 november 11.00u bij de Kerkakkerstraat 27 in Rijsbergen. 

Dag van de Leraar: 5 oktober is het weer de dag van de leraar geweest. Vanuit de 

ouderraad hebben we gezorgd voor een lekker stukje gebak als dank voor de lieve leraren 

die altijd voor de kinderen klaar staan. 

Schoolfotograaf: De schoolfotograaf is geweest en we wachten weer af wat een mooie het 

zijn geworden. Informatie over het afnemen van de schoolfoto’s volgt nog. 

Allergie: Heeft uw kind een allergie? Graag even doorgeven aan de ouderraad, zodat we 

rekening kunnen houden met de traktaties die we aanbieden. Bij bijvoorbeeld bij sint, pasen 

enzovoort. Je kunt de allergie doorgeven via het volgende mail adres: 

ouderraad@ikcdeplaetse.net. 

 

Boekentips St. Bavo – Herfstvakantie- Oktober 2022 

Onderbouw 

Waarom hebben we tenen? Molly Oldfield- vertaald door Jan Paul Schutte 

Een boek met de meest fantastische vragen van kinderen van over de 

hele wereld (en de antwoorden). Over dieren, het heelal, het menselijk 

lichaam, wetenschap, sport, de natuur – echt over van álles! In dit boek 

zijn 366 van deze vragen gebundeld. Voor elke dag een vraag dus – plus 

eentje extra voor de schrikkeljaren. Elke (school)dag een originele vraag 

beantwoorden! Doordat de vragen zijn echt door kinderen gesteld zijn, 

sluiten ze geweldig goed aan bij de basisschoolleeftijd (voor kinderen van 

2 tot 11 jaar oud). 

Vragen als: “Krijgen lieveheersbeestjes een nieuw stipje op hun verjaardag?”, maar ook 

“Waarom dromen mensen?”. Molly Oldfield maakt bij het beantwoorden van vele vragen dan 

ook gebruik van de kennis van deskundigen. Zelfs een vraag als “Wat zit er in een zwart 

gat?” wordt in slechts enkele korte zinnen op een eenvoudige manier beantwoord. De vragen 

gaan echt over van alles en laten mooi zien wat kinderen bezighoudt.  

Midden- en Onderbouw 

Is er leven op je neus?  Christian Borstlap 

Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Microben leven overal! Op je neus, op 

je handen, in je buik en op de rest van de wereld. Gelukkig maar, want 

zonder microben zouden we niet kunnen overleven. We zouden niet 

kunnen eten of ademen! Dus ook al kunnen we microben niet zien, ze 

doen heel veel fantastische dingen voor ons. Wat dan precies? Dat 

ontdek je in dit kleurrijke boek. 

mailto:ouderraad@ikcdeplaetse.net


                                                     

  

Ontzéttend leuk prentenboek (!) voor de midden en bovenbouw. Niet alleen is de informatie 

heel erg interessant, maar het heeft verrassende en kunstzinnige tekeningen en originele, 

korte teksten. Gebaseerd op érg leuke animatiefilmpjes van dierentuin Artis in Amsterdam en 

museum Micropia. Bekijk het animatiefilmpje op: https://youtu.be/iMQS514OX3g 

Bovenbouw 

Alles leeft. Christian Borstlap 

Dit prentenboek (!) voor de bovenbouw geeft natuurlijk helemaal geen 

antwoord op die vraag. Wel is het een grappige introductie van dit 

wonderlijke fenomeen. Al het harige, gladde en gevederde leven in dit 

boek kruipt, eet, gromt en vliegt erop los. Je hebt groot leven, klein 

leven en onzichtbaar leven. En je hebt zelfs leven dat 500 jaar oud kan 

worden. Alles leeft laat zien dat alles met elkaar verbonden is, want één 

ding is zeker: leven doen we samen! 

Dit boek is voortgekomen uit een animatiefilmpje dat Borstlap maakte 

voor Artis – veel beelden uit dat filmpje zijn gebruikt voor dit boek. Als je het filmpje van 

ARTIS LEEFT bekijkt, worden sommige prenten duidelijker, zoals de eerste illustratie met de 

‘witte doppen uit onze oren’ (helemaal eigentijds, want in het filmpje waren het nog 

draadjes!). Ook komt de humor van de prenten in het animatiefilmpje door de beweging nóg 

beter over. https://youtu.be/RdTA4oD71Fw  

 

Planning Nieuwsbrieven schooljaar 2022-2023  

Heeft u het al gezien? Op onze website is onder School / Op rolletjes een extra tegel 

gemaakt “Nieuwsbrieven”. Daar staan alle nieuwsbrieven van het hele schooljaar handig bij 

elkaar en zijn ze nog terug te lezen.  

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief?  

Stuur deze dan naar redactienieuwsbrief@ikcdeplaetse.net uiterlijk maandag vóórdat de 

nieuwsbrief verschijnt. Dit schooljaar zullen de nieuwsbrieven op donderdag verschijnen 

volgens onderstaande planning: 

  

  Nieuwsbrieven 

Nr 1 Do 22 sept Nr 7 Do 23 mrt 

Nr 2 Do 20 okt Nr 8 Do 20 apr 

Nr 3 Do 24 nov Nr 9 Do 8 juni 

Nr 4 Do 21 dec Nr 10 Do 13 juli 

Nr 5 Do 26 jan   

Nr 6 Do 16 feb   

 

Zet in je agenda 

 
24-28 okt               Herfstvakantie 
 
6 dec.                     Studiedag, kinderen vrij  
 
22 dec                    Kerstviering 18.00-19.30 uur 
 
 
 

 

 
 

 

https://youtu.be/iMQS514OX3g
https://youtu.be/RdTA4oD71Fw
mailto:redactienieuwsbrief@ikcdeplaetse.net


                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zuvo.nl/sportspeeltuin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sportspeeltuin is een programma voor kinderen van 4 t/m 6 jaar 
In de les gaat het vooral om lekker spelen en bewegen. 
Volleybal vereniging Zuvo wil de jongste groep kinderen 

helpen om zich breed motorisch te ontwikkelen. 
 

Er wordt aandacht besteed aan: 
Balanceren - Klimmen - Zwaaien - Rollen - Springen 

Rennen - Gooien - Schoppen - Stoeien - Bewegen & Muziek 
Alles komt aan bod, maar gooien en springen krijgen wat extra aandacht, 

omdat dat de dingen zijn die van belang zijn binnen het volleybal. 
 

Kom je ook een keer spelen in de sportspeeltuin? 
Woensdagavond van 18.00u tot 19.00u 

Sporthal Onder de Mast 4, Zundert 
Je kunt 2 keer mee komen doen en als je het leuk vindt 

kan je daarna bij ZUVO komen sporten. 

Vragen?: 06-5574 4162 of jeugd@zuvo.nl 
 

 

 

 

 

http://www.zuvo.nl/sportspeeltuin
http://www.zuvo.nl/sportspeeltuin
mailto:jeugd@zuvo.nl


                                                     

  

 

 



                                                     

  

 

 


