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Welkom op school
Aan het begin van ons nieuwe schooljaar zijn gestart:
- In groep 1-2: Merle van den Nieuwenhuizen,
Megan de Korte, Pippa van de Ven.
- In groep 3: Victoria van Beek, Hala Taha
- In groep 4: Luuk Reker, Yasmine Visser, Sira van Beek
- In groep 6B: Pablo van Beek
We wensen jullie een fijne leerzame tijd bij ons op school!
Mededelingen van de directie
Welkom in Schooljaar 2017 – 2018
Ik wil namens ons team u een heel fijn en prettig schooljaar wensen. Wij zijn het schooljaar fris
gestart en hebben er onwIJS veel zin in. Wij hebben verschillende nieuwe leerlingen en
ouders op school die wij heel hartelijk welkom willen wensen op onze school. Wij hopen dat u
zich snel betrokken voelt bij ons en wensen uw kinderen een fijne en leerzame tijd toe.

Met vriendelijke groet,
Miranda de Graauw
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Clusterscholen JandeVest en hun ontwikkeling
U zult al gemerkt hebben dat heel veel nieuwsfeiten zowel voor onze school De Vest in
Hoogeloon gelden als voor onze school Sint Jan in Duizel. Wij zijn met beide teams een
steeds intensievere samenwerking aan het aangaan. Ons cluster noemen we “JandeVest.”
Twee heel verschillende scholen met elk hun eigen talenten en ontwikkelpunten. Het leuke is
dat we door de samenwerking juist heel veel van elkaar kunnen leren en van elkaars
expertises gebruik kunnen maken. De teams beginnen daar al aardig aan te wennen. Voor
ouders zal het nog even wennen zijn misschien. Een meerscholendirecteur en IB-er vraagt om
een efficiënter systeem. Ook de wetenschap dat Wil van Hoof vanaf aankomende
herfstvakantie van zijn welverdiende pensioen zal gaan genieten heeft ons gedwongen om te
gaan kijken hoe we zaken beter op elkaar af kunnen stemmen en dus ook de draaglast beter
kunnen verdelen. Het is zeker niet de bedoeling om 2 identieke scholen te maken, maar juist
om van de elkaar te leren.
Op veel fronten kunnen we van elkaar leren en dat gaan we doen middels een
schoolontwikkelteam waar beide scholen in vertegenwoordigd zijn. Soms trekt 1 persoon de
kar omdat iets voor beide scholen hetzelfde is. Dit soort onderwerpen komen dan op de
gezamenlijke studiemomenten terug. Soms lopen de onderwerpen over een bepaald vak
teveel uiteen en dan zit er een vertegenwoordiger vanuit beide scholen in dat
schoolontwikkelteam.
Dit schooljaar zal op beide scholen naast de vakinhoudelijke onderwerpen, het onderwerp
VISIE op de agenda staan. Het aanscherpen van de visie is een goede kapstok om
weloverwogen keuzes te kunnen maken in ons onderwijsaanbod. De vakinhoudelijke
onderwerpen zoals de basisvakken als taal/spelling, lezen, rekenen, WO, het OGO onderwijs
in Duizel, het uitproberen en zoeken naar een nieuwe geschiedenismethode in Hoogeloon en
de nieuwe rapportage zijn natuurlijk belangrijke onderwerpen. Daaronder hangen
onderwerpen als werken met Snappet, maar ook eigenaarschap bij leerlingen en de 21
century skills. Op beide scholen komt Sociaal Emotioneel Leren ook op de agenda. En
natuurlijk zijn alle kinderen die aan ons toevertrouwd worden elke dag het allerbelangrijkste
om met elkaar over te praten, dus zullen we ook geregeld intervisiemomenten inplannen om
elkaar te ondersteunen in de onderwijspraktijk.
Groepsvormingsprocessen:
Wij zijn op beide scholen vorige week gestart met een gezamenlijk studiemomentje. Daarin
hebben we het over de rol van de leerkracht gehad tijdens de groepsvormingsprocessen bij de
start van het schooljaar. Deze groepsprocessen vinden elk jaar opnieuw plaats in een groep.
Ook bij een bestaande groep. Het begeleiden van dit proces is erg belangrijk.
De eerste weken van het schooljaar zijn allesbepalend voor de sfeer en omgang met elkaar de
rest van het schooljaar. Onze leerkrachten zijn zich bewust van de fases in dit proces,
herkennen ze en zullen passende activiteiten inzetten om ze positief te sturen. Deze eerste
weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede
groepsvorming. Ook in combinatiegroepen kun je er een groep van maken.
Een groepsproces waar géén bewuste invloed door een leerkracht op wordt uitgeoefend,
doorloopt een aantal fases. Dit patroon start grofweg elke keer opnieuw na een langere
vakantie, zoals de zomervakantie en de kerstvakantie. De precieze duur kan per fase
verschillen. De volgende fases volgen elkaar chronologisch op:
1. Forming
In deze fase komt de klas voor het eerst (weer) bij elkaar – ‘Wat is mijn relatie tot de
rest van mijn klasgenoten?’
2. Storming
Posities in de klas worden ingenomen. Tumultueuze fase
3. Norming
Normen worden bepaald – ‘Hoe gaan we met elkaar om?’
4. Performing
Bij een positieve groepsvorming zijn de leerlingen in deze fase productief. Mogelijk
wordt deze fase niet bereikt wanneer de groep niet (goed) is begeleid. In dat geval
stokt het proces.
5. Reforming (evaluatie)
Fase waarin duidelijk wordt dat het einde van de groepssamenstelling nadert.
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Wij zouden het ook prettig vinden in samenwerking met u als ouder om korte lijntjes te houden
hierover. Binnenkort staan er verwachtingsgesprekken gepland en dan zullen we het ook over
de start van uw kind in de nieuwe groep hebben met elkaar.
Benoeming nieuwe intern begeleider.(IB-er)
Per 1 oktober as. zal onze nieuwe interne begeleider( de opvolgster van Lizenka
Warmoeskerken) starten op de Vest en de Sint Jan. Haar naam is Conny de Kinderen en zij is
een dame met heel veel ervaring en expertise in teamontwikkeling, gedragsspecialisme en het
begeleiden van teamleden, ouders en kinderen. Zij zal zich in een volgende nieuwsbrief
persoonlijk voorstellen. Tot 1 oktober zal zij ingewerkt worden door Miranda en collega’s om
de organisatie te leren kennen. Omdat zij van buiten Kempenkind komt zal zij ook een maatje
krijgen binnen Kempenkind om de structuren en systemen van Kempenkind zich eigen te
kunnen maken. Dat maatje zal een ervaren Intern begeleider zijn van een van de andere
scholen. Lizenka heeft alles keurig netjes achter gelaten en tot 1 oktober 2017 kun je met al je
zorgvragen eerst bij de leerkracht terecht en is er meer expertise nodig dan kunt u naar
Miranda. Zij zal zorgen dat de juiste mensen kunnen ondersteunen. Kinderen en ouders
mogen wat ons betreft namelijk nooit de dupe zijn van dit soort overgangsmomenten.
Wij hebben Conny met beide teams al ontmoet en hebben veel vertrouwen in een prettige
samenwerking. Zij zal vanaf 1 oktober dinsdag, woensdag en donderdag gaan werken.
Miranda en Conny zullen elkaar afwisselen van school, zodat er op die drie dagen altijd
iemand aanwezig is die ambulant is. Behalve op woensdag, want dat wordt onze vaste
overlegdag en willen we samen op een school aanwezig zijn. Dit doen we afwisselend in
Duizel of Hoogeloon. Het team weet elke week wie waar zit.
Veiligheidsmonitor
Vanaf dit schooljaar zal de onderwijsinspectie, behalve hun reguliere 4jaarlijkse controles, ook
gaan monitoren op veiligheid binnen de school. Wij krijgen daar als leerkrachten mee te
maken, maar in een latere fase zullen er wellicht ook vragenlijsten naar ouders en leerlingen
gaan. Wordt vervolgd.
Parro
Wij willen met de clusterscholen JandeVest natuurlijk ook met onze tijd mee en hebben ons
afgevraagd hoe we via een veilige weg ouders snel kunnen communiceren. Een website is
snel verouderd en omslachtig om up to date te houden. Facebook vinden wij geen veilige
omgeving om zaken over uw kind met u te delen. Natuurlijk springt de markt hier op in.
Momenteel zijn wij als teams Parro aan het uitproberen onderling. Dit is een
“communicatielijntje” wat erg lijkt op whatsapp maar beveiligd is en gekoppeld aan ons
administratiesysteem. Als het ons goed bevalt willen wij ook vragen om u als ouders te mogen
koppelen aan deze dienst. Zo kunnen we snel en direct met een groep ouders of individueel
communiceren. Ook dit is een onderwerp wat later nog terug zal komen in een mailing of een
nieuwsbrief. Voor de ouders wiens interesse gewekt is verwijs ik graag naar
https://parro.education/ouders. Het kan als app op een telefoon of tablet staan, maar ook als
linkje via Windows. We zitten nu nog in een uitprobeerfase met collega’s onderling.
Vooralsnog lijkt het ons erg gebruiksvriendelijk, snel en erg eenvoudig. We hopen hiermee ook
de ouders sneller van leuke informatie te kunnen voorzien.

Verwachtingengesprekken maandag 18 september en donderdag 21 september
Dit schooljaar houden we weer verwachtingsgesprekken, waarvoor wij alle ouders uitnodigen.
Dit houdt in dat ouders en leerkracht(en) met elkaar in gesprek gaan over wat de
verwachtingen zijn voor het komende schooljaar m.b.t. hun kind/leerling.
U kunt denken aan begeleiding, prestaties, sociaal/emotionele ontwikkeling, enz.
Ouders mogen bijvoorbeeld aangeven waar zij dit schooljaar de nadruk op willen leggen, de
leerkracht kan dit aanvullen met waaraan hij/zij verwacht dat u thuis met uw kind werkt.
Op woensdag 6 september ontvangt u een uitnodiging voor dit gesprek waarbij u een
voorkeursdag en –tijd kunt aangeven.
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Studiedag verplaatst
In plaats van dinsdag 5 september zal de studiedag plaats vinden op dinsdag 12 september.
Fietsen op school
Zoals jullie weten mogen de kinderen die buiten de bijgevoegde fietscirkel wonen de fiets mee
naar school brengen. Deze fietsen a.u.b. netjes in de fietsenstalling plaatsen. Dit geldt ook
voor de crossfietsen van kinderen die buiten de cirkel wonen.
Andere kinderen mogen wel hun step meebrengen of hun crossfiets, maar deze moet je voor
de fietsenstalling naast de grote, zwarte kliko stallen, dus niet er voor!
We zouden het wel fijn vinden dat zo min mogelijk kinderen hun crossfiets meebrengen i.v.m.
de ruimte die we hebben om deze te stallen.
Bij voorbaat dank,
De juffen en meesters van de school.

OGO
Op maandag 18 september starten we met het nieuwe thema OGO "Wie is de baas?"
Elke groep zal hieraan op zijn eigen manier en niveau invulling aan geven.
Aan dit thema is weer een portfolioavond verbonden. Op dinsdag 14 november kunt u tijdens
de avonduren de resultaten van de diverse groepen weer komen bekijken.
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Drinken bij overblijven
Met ingang van het nieuwe schooljaar dienen de kinderen die overblijven (TSO) naast het
eigen eten ook hun eigen drinken mee naar school te nemen. Dit om het overblijven soepeler
te laten verlopen.
Als er drankjes meegebracht worden die aan bederf onderhevig zijn, kunnen die ’s morgens al
in de koelkast van het overblijflokaal gezet worden.
Omdat het drinken nu niet meer vanuit Nummeréén verstrekt wordt, is de vergoeding van het
overblijven hierop aangepast.

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Het is bijna zover. De showmaster-professor is
al in rep en roer. Alle proefjes en
experimenten worden ingepakt.
Alles is in kannen en kruiken.
Nu de belangrijkste vraag: "Zijn de kinderen,
de meesters en de juffen van de Sint Jan
Duizel er ook klaar voor?"
Op 7-9-2017 komt de professor van Mad Science onze kant op.
Hij geeft dan 2 shows voor de groepen 3 t/m 8.
Wetenschap en techniek is de motor van Nederland en we moeten nu stappen ondernemen
om onze toekomst veilig te stellen.
Kijk, huiver, lach en verbaas jezelf!

Kinderpostzegelactie 2017
Op woensdag 27 september begint de Kinderpostzegelactie.
Kinderen uit groep 8 van onze school komen bij u aan de deur met
een bestellijst. Op deze bestellijst kunt u uw bestelling plaatsen.
Deze worden op school centraal ingezameld, gecontroleerd en
verstuurd. U krijgt uw bestelling later automatisch thuis gestuurd.
Met de opbrengst van deze actie geeft de Stichting
Kinderpostzegels kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen voor een betere toekomst. Wij
willen als basisschool daar graag onze actieve medewerking aan verlenen

Week van de Pauzehap
Van 25 t/m 29 september doen de groepen 5 t/m 8 mee
aan de Week van de Pauzehap, een lesprogramma van
Ik eet het beter.
Tijdens de Week van de Pauzehap leren en ervaren
leerlingen van groep 5 t/m 8
hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde
tussendoortjes.
Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen ze een
verantwoorde pauzehap aangeboden.
Die dagen hoeft uw kind dan ook geen 10-uurtje mee te
nemen.
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Click
De kinderen van alle groepen krijgen vandaag het
Clickmagazine mee naar huis, speciaal voor kinderen van
groep 3 is onderstaande brief bedoeld.
Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 3,
Dit schooljaar is uw kind in groep 3 gestart. Wellicht heeft u
wel eens van Click Sport gehoord. Click Sport is het naschoolse sportprogramma dat
plaatsvindt in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden van 16.00 uur tot 17.00 uur
op maandag, dinsdag en donderdag. Hier mag uw kind vanaf nu aan meedoen. Het doel van
Click Sport is om kinderen, in een veilige omgeving en onder begeleiding van de door hun
bekende gymleerkracht, samen met anderen, plezier te hebben in spelend sporten. Zo leren
zij veel nieuwe sporten en gaan we ook kijken welke sporten uw kind allemaal kan doen in uw
buurt.
Per schooljaar organiseert Click Sport vier periodes van acht weken. Voor een nieuwe periode
krijgt ieder kind uit groep 3 tot en met 8 via school een Click Magazine mee naar huis. In dit
magazine staat het sportaanbod beschreven per Click periode. Je kunt daarbij kiezen uit Click
Sport pakketten. Elk pakket mag gekozen worden, waarbij u niet verbonden bent aan de
gemeente waarin u woont.
Als uw kind mee wil doen aan Click Sport, vul dan op de volgende website het
inschrijfformulier in: www.clicksport.nl. De kosten om deel te nemen zijn €15,- per persoon
voor een hele periode. Dit bedrag dient contant gepast betaald te worden op de eerste Click
bijeenkomst. Op deze zelfde dag krijgt u een schema waarop staat welke activiteiten
plaatsvinden, inclusief data en locaties.
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij:
Gemeente Bladel

Gemeente Eersel

Gemeente Reusel-De Mierden

Kleuter Click in alle drie de gemeentes

Roy Vissers
Email: rvissers@kempenkind.nl
Telefoonnummer: 06-5164487
Anne Roos
Email: aroos@kempenkind.nl
Telefoonnummer: 06-54343587
Joris Klerks
Email: jklerks@kempenkind.nl
Telefoonnummer: 06-31596519
Benthe Schoenmakers
Email:bschoenmakers@kempenkind.nl
Telefoonnummer: 06-23323802

Met vriendelijke groet,
Coördinatoren Click Sport
Joris Klerks, Anne Roos, Benthe Schoenmakers en Roy Vissers
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Strijp S – Klokgebouw 2 en 3 september van 11.00-18.00 uur.

We stellen graag onze makers aan je voor!
Pratende robots, knotsgekke voertuigen, tekenen met drawbots, urban mining, robots
bouwen uit oude onderdelen, spraakmakende elektronica, kinetische kunst en een 3D
scan maken van je eigen gezicht, het kan allemaal tijdens de Eindhoven Maker Faire in
het Klokgebouw. De Eindhoven Maker Faire toont meer dan 200 nationale en
internationale makers die op 2 en 3 september de nieuwste creatieve en technologische
ontwikkelingen presenteren. Ook is er veel aandacht voor ‘ouderwetse’ ambachten:
solderen, foamcutting, frezen, houtbewerken.
Als je belangstelling hebt?
Tickets zijn vanaf nu
op www.eindhovenmakerfaire.nl verkrijg
baar tegen gereduceerd tarief: Kinderen
tot 6 jaar: gratis entree / Jeugd 6 t/m 17
jaar: €5,00 / Volwassenen: €10,00 /
Familietickets: €20,00. Wil je op de
hoogte blijven en meer lezen over het
programma? Zet jezelf dan op aanwezig
voor het Facebook event!
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Kalender
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