
 

 

Nieuwsbrief nr. 10 Datum: 19-12-2019 
 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Voor u de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. We sluiten het jaar 2019 af. Een jaar 
waarin er hard is gewerkt aan ons onderwijs. Een jaar waarin we afscheid hebben genomen 
van collega’s en de leerlingen van groep 8 en een jaar waarin we nieuwe leerlingen en 
nieuwe collega’s mochten begroeten.  
We stappen vol vertrouwen 2020 in en hopen er samen met onze leerlingen en u als ouders 
een heel fijn en leerzaam jaar van te maken.  
  

 
 
Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cor Diepstraten 
Peggy Kerremans 
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De komende weken .... 
20/12 leerlingen ‘s middags vrij 
06/01 Eerste schooldag van 2020 
08/01 Studiedag (alle leerlingen vrij) 
09/01 Ouderraad 
 
 

 

Kerstviering 
December is een drukke, maar gezellige tijd. Vooral het samen zijn met elkaar is erg fijn, 
samen spelen, samen werken, samen eten, samen drinken, samen genieten! Samen zorgen 
voor een fijne viering. Dit jaar zijn we begonnen in de kerk. Bij binnenkomst viel het ons al op 
dat nog niet iedereen een plaatsje heeft gekregen in de kerststal van de kerk. Logisch 
natuurlijk, want Jozef en Maria zijn nog niet aangekomen in Bethlehem.  

In de klas hebben de leerlingen drie kerstliedjes geoefend, deze liedjes hebben we als een 
echt koor gezongen. Het klonk ook heel mooi met die bijzondere akoestiek in de kerk! Een 
aantal leerlingen heeft een mooie kerstwens uitgesproken en er zijn kaarsjes aangestoken bij 
elke wens.  

Het kerstverhaal is door leerlingen 
uitgebeeld en verteld in het 
toneelstuk; ‘Op weg naar 
Bethlehem’. En na het zingen van 
het laatste lied zijn we terug 
gewandeld naar school voor het 
kerstbuffet. Heerlijke hapjes waren 
er gemaakt door de leerlingen en 
hun ouders, sommige hapjes zijn 
inmiddels uitgegroeid tot een 
begrip. Om 19.00 uur hebben we 
de kerstviering afgesloten op het 
schoolplein met lekkere warme 
chocomelk, een kampvuur en 
prijsuitreiking voor de leerlingen die 
de meeste kaarsjes hebben 
verkocht. De gelukkige winnaars 
zijn Bas uit groep 1 en Mats uit 
groep 2. Gefeliciteerd jongens en 
veel plezier bij Haasje Over, want 
daar hebben zij een cadeaubon van 
gewonnen.  

Bedankt werkgroep voor de organisatie, bedankt ouders voor de lekkere hapjes, bedankt 
leerlingen voor de gezelligheid … Iedereen bedankt, het was een fijne viering! 
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Ons onderwijs 
 
In één van de vorige nieuwsbrieven hebben we u al wat meer verteld over een paar 
onderwijsvernieuwingen op onze school, de nieuwe rekenmethode en het spellingonderwijs.  
Vandaag willen we u vertellen over hoe wij omgaan met positief en negatief gedrag in de 
groep. In de groepen 5-6 en 7-8 zijn we hier de afgelopen weken al mee gestart en met 
goede resultaten.  
 
Wat doen we nu precies? 
Wij proberen negatief gedrag zoveel mogelijk te negeren en vooral positief gedrag te 
belonen. Achterliggende gedachte hierbij is: “De mooiste beloning voor een kind is de 
aandacht van de leerkracht!”  
 
Hoe ziet dit er dan uit in de praktijk? 
Zien wij gedrag dat niet wenselijk is, bijvoorbeeld een paar leerlingen zitten te kletsen door 
de instructie heen, dan geven we een aantal andere kinderen een compliment dat ze zo 
goed luisteren.  
 
Soms vertoont een leerling negatief gedrag wat we 
echt niet kunnen negeren. De leerling krijgt dan een 
waarschuwing, na twee waarschuwingen volgt een 
consequentie. De leerling blijft dan 5 minuten binnen 
tijdens de pauze of 5 minuten na. De leerling heeft 
dus voldoende waarschuwingen gehad om zijn/haar 
gedrag te verbeteren. De leerkracht bepaald 
wanneer de leerling dus naar huis mag. Mocht u 
hierdoor op uw zoon/dochter moeten wachten dan 
hopen we dat u met uw zoon/dochter een gesprek 
aangaat over zijn/haar gedrag.  
 
 

Social media 
Het gebruik van social media in de moderne samenleving heeft vele voordelen. Helaas zitten 
er ook negatieve kanten aan. Hierbij denk ik aan het gebruik van Whatsapp en m.n. de 
communicatie van leerlingen onderling. Helaas bereiken mij de laatste tijd berichten dat het 

onderling wat rommelt op Whatsapp. Ik vraag u dan ook 
vriendelijk om uw kind nadrukkelijk te volgen op 
social media en hem/haar te wijzen op de voor- en 
nadelen. Wij richten ons dan op de schoolse zaken. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
onze kinderen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor 
het gebruik van Whatsapp en andere social media 
uitingen buiten de schooluren.  
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TSO - overblijven op school 
We merken dat er bij de lunch van de leerlingen hele lekkere dingen zitten, helaas niet 
allemaal even gezond. Het opeten van de boterhammen wordt dan ook vaak een strijd 
tijdens het overblijven. .  

Daarom hebben we besloten dat er vanaf maandag 
6 januari alleen boterhammen, crackers en/of 
groente en fruit meegebracht mag worden.  

Wij zorgen dat de kinderen na het eten iets lekkers 
krijgen van de TSO, dit kan een koekje of een klein 
snoepje zijn. Zo is het voor alle kinderen gelijk en 
krijgen we geen scheve gezichten.  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

 

 

Informatieavond voor nieuwe 
kleuters  
Op dinsdag 21 januari 2020 organiseren we een 
informatieavond voor nieuwe kleuters in de Boodschap 
samen met KBS St. Jozef, KOC de Brakken en Stichting 
Muzerij. Mocht u jonge gezinnen kennen die nog op 
zoek zijn naar een Kinderdagverblijf, Peuterspeelgroep, 
BSO of een basisschool in Rijen, verwijs ze dan naar 
deze informatieavond. (Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur).  

Vandaag krijgen de oudste leerlingen uit elk gezin een 
poster op A3 mee naar huis. Wij waarderen het enorm 
als u deze poster zichtbaar voor de ramen hangt. Alvast 
bedankt! 
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