
 

 

Nieuwsbrief nr. 12 Datum: 30-01-2020 
 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Op deze eerste stakingsdag van het onderwijs stuur ik 
u deze nieuwsbrief. Wij zijn deze dag gewoon allemaal 
op school, al staan we wel achter het doel van de 
acties. Over het stakingsmiddel is echter veel 
discussie. Terwijl ik aan mijn computer zit geniet ik van 
de geluiden in en rond het gebouw. Groep 1-2 zijn 
heerlijk aan het buitenspelen met de karren, fietsjes en 
de ballen. Sommige leerlingen kunnen al heel goed 
samen spelen, andere zijn dit nog druk aan het 
oefenen.  
Vanuit de aula komen mij de geluiden van groep 7-8 
tegemoet. Zij zijn bezig met het maken van bruine 
bonen kroketten. Een activiteit uit het project ‘75 jaar 
bevrijding”. Het is jammer dat ik u de geluiden niet kan 
laten horen, maar ik kan u vertellen dat ik ‘ieuw …’ al 
heel vaak gehoord heb.  
 
Wat hebben wij toch een mooi beroep! Elke dag hebben wij de eer om met uw oogappeltjes 
te mogen werken, ze te onderwijzen. Heerlijk de spontane reacties, de vragen, de 
oplossingen en het ongeremde van de kinderen. Bedankt papa’s en mama’s voor het 
vertrouwen in ons! 
 
Als de kinderen straks naar huis zijn, dan evalueren we de dag, werken we de dossiers bij, 
bereiden we gesprekken voor, kijken we naar het programma van morgen en bereiden we de 
lessen voor. De CITO-toetsen zijn inmiddels allemaal gemaakt, de resultaten zijn ingevoerd 
en nu zijn we ook druk met het analyseren van de toetsen. Aan welke knoppen kunnen wij 
draaien om onze leerlingen nog beter te laten profiteren van ons onderwijs. Hoe kunnen wij 
Pietjes, Marietje, Sjaantje en Keesje nog beter begeleiden. Een uitdaging die wij zeker niet 
uit de weg willen gaan. De rapporten gaan volgende week vrijdag mee en ook deze 
rapporten worden inmiddels allemaal gevuld. Volgende week zijn de groepsbesprekingen, de 
leerkrachten en de intern begeleider spreken dan de groepsresultaten door en de 
groepsplannen voor de komende periode.  
 
Wij gunnen ieder kind onderwijs, sterker nog ieder kind heeft recht op onderwijs! Een eigen 
klas met een, twee of (drie) vaste leerkrachten, dat gun je toch ieder kind. In de steden blijkt 
dit vaak al een onhaalbare kaart en ook wij zien hoe moeilijk het is om een invaller te 
regelen. Dat is dan ook meteen waar wij ons grote zorgen over maken; zijn er straks nog 
genoeg leerkrachten? Kunnen wij in Nederland onze leerlingen van goed onderwijs blijven 
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voorzien? Hoe zorgen we ervoor 
dat het vak leerkracht weer als een 
prachtig vak wordt gezien en dat 
mensen er voor gaan kiezen om 
leerkracht te worden?  
 
Vandaag hebben een aantal 
ouders ons de helpende hand 
toegestoken en hebben een 
activiteit verzorgd voor onze 
kinderen. Een ludieke actie maar 
o-zo gewaardeerd. Bedankt 
daarvoor!  
 
Morgen zullen de groepen 7-8 en 
1-2 niet naar school kunnen, 

omdat de leerkrachten van deze groepen gaan staken. De groepen 3-4 en 5-6 worden wel 
op school verwacht.  
 
Rest mij nog om uw aandacht te vragen voor de rest van deze nieuwsbrief: agenda voor de 
komende weken, rapporten, studiemiddag, oudergesprekken en dorpsteam. 
 
Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peggy Kerremans 
 
 
 
 

De komende weken .... 
 
3 februari gespreksplanner oudergesprekken 
5 februari adviesgesprekken groep 8 
7 februari rapport 1 
10 februari oudergesprekken 
11 februari GMR 
13 februari oudergesprekken 
19 februari MR 
21 februari Carnaval op school 
22 februari t/m 1 maart  Voorjaarsvakantie 
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Studiemiddag 
 
Afgelopen dinsdagmiddag hebben de juffen van de BVM weer hard zitten studeren. Dit keer 
stonden spelling, begrijpend lezen en begrijpend luisteren bij de kleuters op het programma. 
Kennis van de wereld is daarbij heel belangrijk en dat begint al op jonge leeftijd.  
Op school besteden we daarom vanaf de kleuters aandacht aan interactief voorlezen, we 
stellen bij het voorlezen van een boek vragen als; Wat denk je dat er gaat gebeuren? Wat 
zou jij doen? Waarom maakt de hoofdpersoon deze keuze? Op deze manier zorgen we 
ervoor dat leerlingen actief nadenken over het verhaal en dat ze het verhaal beter gaan 
begrijpen.  
 
Het is ook heel belangrijk om er thuis voor de zorgen dat kinderen kennis van de wereld op 
doen, het is goed voor hun ontwikkeling en het helpt hen bij vakken als begrijpend lezen en 
wereldoriëntatie. Er zijn een aantal tv-programma’s die zich hier uitstekend voor lenen, wij 
denken aan; 

● klokhuis 
● jeugdjournaal 
● voor oudere kinderen het acht uur journaal 

 
Wederom een hele zinvolle en leerzame studiemiddag! 
 

Rapporten 
Op vrijdag 7 februari krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 8 
hun rapport mee naar huis. In dit rapport zullen we bij 
technisch lezen het AVI-niveau aangeven waarop u kind leest, 
er komt dus geen beoordeling te staan.  

 

Oudergesprekken 
 
Op maandag 10 en donderdag 13 februari staan de oudergesprekken gepland. Net als 
vorige keer zullen we ook deze keer de gesprekken via parro plannen.  
Op maandag 3 februari zullen we vanaf 09.00 uur de planner openzetten en kunnen de 
ouders, die meerdere kinderen op school hebben, starten met plannen. Vanaf 20.30 uur zal 
de  planner openstaan voor iedereen.  
 
Wij gaan er van uit u allen tijdens de geplande ouderavond(en) 
te kunnen spreken over uw kind(eren). 
Om de ouderavond vlot te laten verlopen vragen wij u ook om 
tussen de gesprekken van uw kinderen een tijd vrij te laten, 
zodat u naar het volgende lokaal kunt lopen. 
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Dorpsteam 
 
De dorpsteams zijn er voor alle inwoners in de gemeenten 
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en Gilze en Rijen, van jong tot 
oud en voor alle ondersteuningsvragen. 
Als er specialistische (jeugd)hulp nodig is, blijft hiervoor het Sociaal 
Team aan zet. 
De dorpsteamleden en de medewerkers van de gemeente hebben 
een korte lijn, zodat zij snel kunnen schakelen als specialistische 
hulp nodig is. 
Voor meer informatie: zie bijlage 
 
 

Luizenouder 
 
Wij zijn (weer) op zoek naar een luizenouder! Elke dinsdag na 
de vakantie controleren de luizenouders de leerlingen op 
hoofdluis en/of neetjes. Wie kan er voor ons een gaatje in zijn 
agenda maken op deze dinsdagen??? Opgeven kan bij 
Sandra Verhoeven (ouderraad) of bij Peggy Kerremans.  
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