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SPREUK VAN DE WEEK

Leeftijd is niet belangrijk
tenzij je een kaas bent
AFSCHEID
Morgen, vrijdag 18 januari a.s., is mijn
laatste werkdag. Daarmee sluit ik een
periode van 13½ jaar op bs. Rapenland af.
Ik mag gaan genieten van mijn pensioen.
Als ik terugkijk op mijn werkperiode op uw
- onze (mijn) school dan voel ik vooral trots.
Trots op onze school en het onderwijs.
Trots op alle ouders waarmee ik prettig
contact heb gehad. Trots op leuke en
unieke kinderen, een professioneel team
en een mooi gebouw.
Het was een tijd van hard werken, maar
met een prachtig resultaat!
Onze school is een wijkschool die er mag
zijn. Ik hoop van harte dat het in de
toekomst goed gaat met u, met uw
kinderen en met de school. Ik wens
iedereen daarbij heel veel succes.
Hier ben ik trots op:

Colofon

Redactie
Maartje en Frans

Open communicatie en vertrouwen
In mijn eerste jaren op bs. Rapenland was
het vertrouwen van de ouders in de school
niet erg groot. Ouders waren ontevreden;
het leerlingenaantal daalde naar een
dieptepunt; we kwamen onder toezicht van
de inspectie: de onderwijsresultaten waren
onvoldoende. Dat was een moeilijke tijd en
hard werken!
Hard werken aan het verbeteren van het
onderwijs. Steeds hebben we met de
ouders open een eerlijk gepraat over de
onderwijsverbeteringen. Dat verbeterproces is toen gestart en eigenlijk loopt dat

nog steeds door. Ik denk ook niet dat het
nog zal stoppen! We vragen voortdurend
feedback van de Medezeggenschapsraad,
de Klankbordgroep en de Kinder-MR: “Wat
gaat goed?” en “Wat kan beter?”. Deze
open houding en eerlijke communicatie
vinden wij heel belangrijk. We nemen
ouders en kinderen graag serieus.
Zo werken wij elke dag met ons team aan
het vertrouwen in onze school.
Goede onderwijsresultaten
De leerprestaties van onze kinderen zijn
goed. Dat blijkt uit de toetsen die de
kinderen maken. Bij het laatste bezoek van
de inspectie hadden we een positieve
beoordeling.
Professioneel team
We hebben een professioneel team dat
werkt in ontwikkelteams (leerteams).
Een ontwikkelteam bestaat uit
leerkrachten, een directielid of een IB’er.
Zij volgen cursussen en geven belangrijke
informatie door aan het team. Zo halen we
deskundigheid binnen en leren we van en
met elkaar.
Het leerlingenaantal
Ons leerlingenaantal is in de afgelopen 10
jaar gestegen met 100 kinderen! Onze
school bestaat nu uit 17 groepen; een
ideale schoolgrootte! We hebben alle
groepen dubbel, zodat leerkrachten
kunnen samenwerken, niet alleen binnen
het team maar ook met hun parallelgroep.
Nieuwbouw
In 2012 was ons nieuwe schoolgebouw
klaar en konden we alle kinderen les geven
in één gebouw.
Dat was niet eerder gebeurd. Echt een
mijlpaal in de geschiedenis van de school.

Het is een prachtig gebouw geworden. Een sierraad in de
wijk!
Vertrouwen in de nieuwe schoolleiding
Ik heb alle vertrouwen in de nieuwe schoolleiding:
Maartje en Martijn. Ik heb de overtuiging dat zij samen
met het team in staat zijn om de school verder te
ontwikkelen. In de twee weken dat ik samen met Maartje
en Martijn heb gewerkt, heb ik met veel plezier mijn werk
overgedragen.
Ik wens u, uw kinderen en het team heel veel succes.
Uitnodiging voor 1 februari 2019 14.00 uur – 15.00 uur
in de aula
Op 1 februari aanstaande neem ik feestelijk afscheid van
u en uw kinderen.
Het zou voor mij fantastisch zijn om u op deze dag tussen
14.00 uur en 15.00 uur nog eens te ontmoeten. Heel
graag tot dan.
Ik heb met veel plezier op uw school gewerkt!
Nogmaals:
Dank voor de fijne samenwerking. Ik hoop van harte dat
het in de toekomst goed gaat met u en uw kinderen en
natuurlijk met de school. Hartelijke groet.
Frans Verberne

STUDIEDAG ONDERBOUW
Op donderdag 24 januari a.s. zijn alle kleuters vrij
vanwege een studiedag van de leerkrachten van de
groepen 1/2.
Op vrijdag 25 januari a.s. hebben we weer een normale
lesdag.

GEEN STUDIEDAG OP 11 FEBRUARI MAAR OP
11 MAART!
In onze schoolkalender staat op 11 februari 2019 een
studiedag gepland. Dat is helaas een foutje. Deze
studiedag zal plaatsvinden op maandag 11 maart 2019.

NATIONALE VOORLEESDAGEN: VOOR ALLE
GROEPEN 1 T/M 8
De Nationale Voorleesdagen is een landelijke campagne,
gericht op kinderen die nog niet zelf kunnen lezen. Van

23 januari tot en met 29 januari aanstaande staat daarom
voorlezen centraal op basisschool Rapenland.
In de groepen worden er verschillende activiteiten
georganiseerd waarbij het voorlezen centraal staat.

23 JANUARI A.S.: NATIONAAL
VOORLEESONTBIJT
In alle groepen worden de voorleesdagen op een
feestelijke manier geopend. Onder het genot van iets
lekkers, luisteren woensdag 23 januari alle kinderen naar
een voorleesverhaal.
Ook thuis kunt u in deze periode extra aandacht
besteden aan het voorlezen. Meer informatie over de
nationale voorleesdagen en voorlezen thuis kunt u
vinden op: www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuws

HERINNERING OUDERBIJDRAGE
Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdrage 2018-2019
betaald.
Vandaag krijgen de kinderen een enveloppe mee met een
herinnering.
U weet dat dit geld wordt gebruikt voor het organiseren
van allerlei activiteiten voor de kinderen. Denk daarbij
aan: de schoolreis, de Sinterklaasviering, carnaval, Pasen
en de sportdag. Wij zien uw betaling graag tegemoet.
Alvast heel erg bedankt.

OUDERTEVREDENHEIDS-ONDERZOEK
In februari 2019 gaan we weer een oudertevredenheidsonderzoek doen.
We willen graag weten hoe tevreden u bent over onze
school. De enquête wordt digitaal uitgezet. U ontvangt
daarover een bericht via de mail. In de volgende Infora
leest u hierover meer. Natuurlijk hopen wij dat u massaal
mee doet aan deze enquête!

KERSTACTIVITEITEN VOOR EEN GOED DOEL
Ook dit jaar hebben we een kerstmarkt gehouden voor
een goed doel. De kinderen uit alle groepen hebben
koekjes gebakken, chocolaatjes of iets anders gemaakt
om op de kerstmarkt te verkopen. Daarnaast is er een
flessenactie gehouden.

Al deze activiteiten hebben samen het mooie bedrag
opgeleverd van: € 636,88!!
De opbrengst wordt geschonken aan het Ouderenfonds.
Daarnaaast hebben de kinderen zelf kerstkaarten
gemaakt, waar ze veel oudere mensen blij mee hebben
gemaakt.

VOETBALPLAATJES ALBERT HEIJN NIET MEE
NAAR SCHOOL AUB.

Er ligt al een hele tijd een bril bij de gevonden
voorwerpen.
Herkent u op de foto de bril van uw kind? Kom dan zo
snel mogelijk langs bij juffrouw Netty om hem op te
halen!

De Albert Heijn heeft weer een actie met voetbalplaatjes.
Erg leuk natuurlijk en we zien op school dan ook alweer
dat het een echte rage is.
Helaas echter hebben we op school ervaring dat dit soort
spaaracties voor wat conflicten in de klassen kan zorgen.
Plaatjes raken plots kwijt of er is onenigheid bij het
ruilen. De leerkrachten zijn dan veel kostbare tijd kwijt
om uit te zoeken wat er is gebeurd en de probleempjes
op te lossen.
We willen u daarom met klem vragen om er voor te
zorgen dat uw kind de plaatjes niet meer mee naar
school neemt. Voetbalplaatjes die in de klassen worden
aangetroffen zullen door de leerkrachten worden
ingenomen en pas weer na schooltijd weer
teruggegeven.
Bedankt voor uw medewerking.

BOOTJES VOUWEN IN GROEP 7A

NASCHOOLSE SPORT IN FEBRUARI

Elise uit groep 7A is creatief bezig geweest met bootjes
vouwen. Dit werd een soort wedstrijdje; ze probeerde
steeds een bootje te vouwen van een kwart van het
vorige blaadje (Stiekem ook een beetje rekenen).
De kleinste is maar 2mm hoog. Knap gedaan Elise!

In januari zijn de groepen 3 tot en met 5 nog aan de beurt
voor de naschoolse sport. In februari is het de beurt aan
de hogere groepen!
Voor wie: iedereen van de groepen 6 – 7 – 8
Wanneer: dinsdagmiddag 5 – 12 – 19 en 26 januari 2019
van 14.30 uur tot 15.30 uur
Wat kost het? Één euro per les. Dus een totaal van vier
euro. (Dit mag in een enveloppe met de naam en groep
van de leerling aan meester Jeffrey worden gegeven)
Waar? In de gymzaal van basisschool Rapenland
Wat gaan we doen? Turnvormen en basketbal.

GEVONDEN: BRIL

Ik hoop dat er weer net zoveel aanmeldingen komen
maar meer aanmeldingen mag natuurlijk ook!
Groetjes, meester Jeffrey

HUMANITAS WEL THUIS-GEZINNEN ZOEKEN
VRIJWILLIGE SUPERHELDEN!
Gezinnen die deelnemen aan het project Wel Thuis
worden begeleid door een professional binnen de
Jeugdzorg. Professionals werken in deze gezinnen aan de
veiligheid- of ontwikkelingsbedreiging van een kind.
Zij hebben hierin de regie.

Als vrijwilliger ondersteun je het gezin wekelijks zonder
oordeel en vanuit gelijkwaardigheid. Je wordt een maatje
voor het gezin door bijvoorbeeld een luisterend oor te
bieden, samen activiteiten te ondernemen, mee te gaan
naar afspraken en/of structuur aan te brengen.
Als vrijwilliger…
• bouw je een vertrouwensband op met het gezin
• versterk je de eigen kracht van de gezinsleden
• bied je praktische en emotionele ondersteuning aan
het gezin
• help je het gezin hun eigen netwerk te versterken en
te benutten
• stimuleer je gezinsleden om eigen oplossingen te
bedenken en te realiseren, zodat het gezin in de
toekomst zelfstandig(er) kan functioneren.
Wij vragen…
• Tijd en aandacht (minimaal 1 dagdeel per week
beschikbaar, gedurende één jaar)
• Ervaring in het opvoeden van kinderen
• Levenservaring en een stevige persoonlijkheid
• Respect voor de waarden en normen van het gezin
• Stressbestendigheid, flexibiliteit en creativiteit
• Een verklaring omtrent gedrag (VOG)
Wij bieden…
• Uitdagend, leuk en interessant vrijwilligerswerk
• Een voorbereidende training
• Professionele begeleiding door de coördinator van
Humanitas
• Terugkombijeenkomsten met collega-vrijwilligers
• Interessante themabijeenkomsten
• Onkostenvergoeding
Interesse?
Wij zoeken vrijwilligers Eindhoven en de regio. Stuur uw
reactie naar m.cardol@humanitas.nl. Heeft u eerst nog
een vraag? Bel dan gerust met coördinator Marisse
Cardol, tel. 06-83811067.
Herintreders en personen die ervaring willen opdoen in
de jeugdzorg zijn van harte welkom, minimale leeftijd is
25 jaar. www.humanitas.nl/eindhoven/wt

INLOOP GROEPEN 5
Op de volgende dagen organiseren de leerkrachten van
de groepen 5 weer de inloop op de ochtend:
 woensdag 6 februari 2019
 woensdag 13 februari 2019
 woensdag 8 mei 2019
 woensdag 12 juni 2019.

