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OP TIJD OP SCHOOL ZIJN:
Het valt ons op dat er regelmatig kinderen te laat of aan de late kant op school komen. Niet alleen dat
kind mist dan de start van de dag, maar het stoort ook de kinderen die wel op tijd aanwezig zijn. We
hebben als school gekozen voor een inloop, zodat de dag rustig kan beginnen voor iedereen. De juf
heeft tijd om naar een verhaal van een kind te luisteren en kinderen kunnen ook elkaar nog iets
vertellen of vragen.
Voor alle duidelijkheid staan hier alle tijden nog een keer op een rijtje:
8.15 uur: de brigadiers staan bij de oversteekplaatsen
8.20 uur: de deuren gaan open en de kinderen komen naar binnen
8.25 uur: ouders nemen afscheid van de kinderen en de laatste kinderen komen naar binnen
8.30 uur: de lesdag gaat beginnen
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan horen we het graag.
GYMMEN:
In verband met het maken van de schoolfoto’s gaan de gymlessen van maandag 12 maart niet door.
Ook komt juf Jolijn de komende weken gymlessen verzorgen voor groep 3 t/m 8, omdat ze bezig is
met haar gymopleiding.
Hier de data op een rijtje. Zet deze data op de kalender, zodat de kinderen gymkleding bij hebben die
dag.
Deze gymlessen komen te vervallen:
Vervangende datum:
Maandag 12 maart
Woensdag 21 maart - meester Joep
Donderdag 15 maart
Vrijdag 16 maart - juf Jolijn
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april - juf Jolijn
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april - juf Jolijn
Donderdag 17 mei
Vrijdag 18 mei – juf Jolijn
NIEUWE LEERLINGEN:
Op vrijdag 2 maart is Lynn Swinkels 4 jaar geworden en maandag 26 maart wordt Mees Lammers 4
jaar. Lynn en Mees starten in groep 1/2a. We wensen beiden heel veel plezier bij ons op school.
SCHOOLFOTOGRAAF:
Op maandag 12 maart worden de schoolfoto’s gemaakt door Simone Voort
Photography.
Alle ouders krijgen via de mail een link toegestuurd waar de foto’s bekeken en
besteld kunnen worden. Dit jaar worden er weer individuele foto’s en
groepsfoto’s gemaakt.
KLEUTERTOETSEN:
In de kleuterklassen vinden we het belangrijk om te zien hoe uw kind zicht ontwikkelt. De leerkrachten
van groep 1/2 observeren dagelijks het spel van de kinderen op allerlei gebieden. Zij zien hoe kinderen
met elkaar communiceren, oplossingen bedenken en welke vaardigheden al beheerst zijn.
Deze observaties leggen zij vast in het leerlingvolgsysteem van digikeuzebord.nl. In dit volgsysteem
volgen de leerkrachten de leer- en ontwikkellijnen van kleuters, waardoor zij kunnen vergelijken hoe
de ontwikkeling van uw kind verloopt. Zo kunnen de leerkrachten het aanbod afstemmen op wat uw
kind nodig heeft. Drie keer per jaar beschrijven ze de ontwikkeling van uw kind in het rapport.
Naast de eigen observaties werden ook de cito-toetsen ingezet om de ontwikkeling van uw kind in
beeld te krijgen. We hebben ervaren dat deze toetsen geen toegevoegde waarde hebben ten opzichte
van de eigen observaties. Vandaar dat we met ingang van dit schooljaar de cito-toetsen voor kleuters
niet meer standaard afnemen.
Soms heeft een leerkracht behoefte aan extra informatie naast de eigen observaties. Dan kan ervoor
gekozen worden een toets of een onderdeel uit de toets te gebruiken om deze informatie te krijgen.
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DOEKOE ACTIE COOP:
Vanaf maandag 19 maart tot en met zondag 22 april kunnen jullie bij de Coop in Meijel weer
meesparen voor gratig sport- en spelmaterialen voor onze school.
Coop-klanten ontvangen tijdens de actieperiode Doekoe-munten bij aankoop van geselecteerde
actieproducten. Deze munten kun je in de winkel doneren aan scholen in de buurt. Hoe meer Doekoemunten, hoe groter het bedrag dat de school ontvangt om sport- en spelmaterialen mee te kopen.
Zegt het voort!
INFORMATIE OPVOEDONDERSTEUNER:
Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf.
De opvoedondersteuner helpt u graag met alle vragen die hierbij komen kijken.
Maakt u zich zorgen over uw kind?
Heeft u even iemand nodig die met u mee kan denken en mee kan kijken?
Zijn er moeilijke situaties in uw gezin?
Wilt u graag versterkt worden in uw mogelijkheden?
Dan kunt u terecht bij de opvoedondersteuners. Zij zijn aanwezig op plaatsen waar ouders en
jeugdigen al regelmatig komen, zoals het consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en
scholen. Ook op onze basisschool is er regelmatig een opvoedondersteuner aanwezig. Zij stelt zich
hieronder aan u voor.
Hallo, mijn naam is Lea van Ooijen
Als opvoedondersteuner ben ik er voor kleine en grote vragen van ouders en kinderen. Samen met u,
ga ik op zoek naar een antwoord of een oplossing voor uw vraag. Bij grotere
problemen maken we samen een plan. Daarbij kijken we vooral ook naar wat u zelf
kunt en wat er goed gaat, eventueel met hulp van familie, buren of vrienden. Ook
we bespreken wat er nodig is om tot de gewenste situatie te komen. Zo wordt u
geholpen om zelf de situatie weer in de hand krijgen met mensen uit uw vertrouwde
omgeving. Als dat niet voldoende is, kan ik samen met u de juiste hulp inschakelen.
U kunt mij bereiken via
E-mail lea.vanooijen@opvoedondersteunerdeurne.nl
Telefoonnummer 06-19987781.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag.
Ook al is het maar een kleine vraag waarover u twijfelt. Ik denk graag met u mee. Loop gewoon even
binnen! Op de maandkalender in deze INFO kunt u lezen op welke dinsdag middagen ik op school
aanwezig ben.
PALMPASEN:
Op dinsdag 27 maart maken de kinderen van groep 1 t/m 4 palmpaasstokken. In groepen gaan de
kinderen onder begeleiding de stokken versieren en vanaf 11.00 uur worden de stokken bij zieken en
alleenstaanden bezorgd. Wij wensen iedereen veel knutselplezier.
PASEN:
Op 30 maart gaan we samen Pasen vieren op school. Deze keer doen we dat op een andere manier,
we gaan namelijk workshops volgen. De kinderen krijgen volgende week een aanbod aan workshops
die op school en op het sportveld gegeven worden. Ze kiezen zelf 2 workshops uit en gaan dit volgen.
Hierbij kunt u denken aan knutselen, sporten, haren mooi maken, schminken, etc. Voor sommige
workshops wordt gevraagd om wat spulletjes mee naar school te nemen, uw kind krijgt in dat geval
een briefje mee naar huis. We hopen er een leuke ochtend van te maken.
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LEZEN OP SCHOOL:
Van maandag 12 maart t/m donderdag 12 april doet de hele school mee met de Rode Draad en
boekenpret. Deze leesprojecten worden aangeboden door de bibliotheek en stelt leesplezier centraal.
Het is aangetoond dat kinderen door het ervaren van leesplezier meer gaan lezen en dat dit weer leidt
tot betere leesprestaties. Als kinderen een kwartier per dag vrij lezen, verruimen zij hun woordenschat
met 1000 woorden per jaar.
De groepen 1-2 werken met een thema van boekenpret en groep 3 t/m 8 werkt met een zelfgekozen
thema van de Rode draad.
Groep 1-2A: Ga je mee?
Groep 1-2B: Kom uit die kraan!
Groep 3-4: Studio Poëzie
Groep 5-6: La Bocca della Veritá
Groep 7-8: 1 tegen allen
Veel leesplezier!
TECHNIEK:
Voor de technieklessen op onze school zijn we op zoek naar de volgende materialen:





Kleine flesje met dop (0,5 l)
Grote flessen met dop (Yopper)
Grote flessen met dop (1,5 l)
Melkpakken

Het zou fijn zijn als de flessen schoon zijn (dus graag even uitspoelen).
De materialen kunnen bij de leerkracht van uw kind worden ingeleverd.
Alvast bedankt!
WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS:
Elk jaar neemt onze school deel aan 'De week van de lentekriebels'.
Deze week staat gepland van maandag 19 maart t/m vrijdag 23 maart. In de week van de
Lentekriebels is het de bedoeling dat de leerlingen elke dag les krijgen over weerbaarheid, relaties en
seksualiteit via de digitale lesmethode: Kriebels in je buik. Met lessen van groep 1 t/m groep 8, die
passen bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. De lessen dragen eraan bij dat kinderen een
positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en
seksualiteit. Aandacht voor deze thema's op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren
geen of minder risico's nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele
en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijk
veranderen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels.
Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen.
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Fietskeuring groep 7 en 8:
Op maandag 19 maart worden de fietsen van groep 7 en 8 gekeurd. Zorg ervoor dat de kinderen met
de fiets op school komen. Het zou fijn zijn als u samen met uw kind de fiets al controleert en eventuele
gebreken vooraf al herstelt.
Theoretisch verkeersexamen groep 7:
Donderdag 22 maart vindt voor de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen plaats. Zij
zullen dit examen in de ochtend maken. In de week erna krijgen de kinderen te horen of ze geslaagd
zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan volgt er zo snel mogelijk een herkansing. Alvast veel succes gewenst.
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8:
Op dinsdag 3 april hebben de leerlingen van groep 7 en 8 het praktisch verkeersexamen. Het examen
op de fiets is gericht op zelfstandige mobiliteit. De kinderen fietsen een route, waarbij vrijwilligers op
een aantal plekken langs de route de verrichtingen volgen en punten geven. De kinderen mogen alleen
meedoen aan het praktisch verkeersexamen op een goedgekeurde fiets.

WEBSITE / FACEBOOK:
Denkt u nog aan onze website en Facebook pagina. Hierop plaatsen wij regelmatig nieuwtjes, foto’s en
leuke weetjes. U vindt ons op: www.bs-neerkant.nl www.facebook.com/willibrordusschool.neerkant
VOLGENDE INFO:
Om u tijdig te informeren over ontwikkelingen en activiteiten op onze school zal de Info
1 x per 3 weken verstuurd worden. Op de jaarkalender op de site vindt u de data waarop de Info
verstuurd wordt.
De volgende INFO wordt verstuurd op vrijdag 30 maart 2018!

Groeten,
Team BS St. Willibrordus
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Start Rode draad boekpromotie
Opvoedondersteuner aanwezig
Prodas studiedag alle kinderen zijn vrij!

Start week van de Lentekriebels
Fietskeuring groep 7/8
Opvoedondersteuner aanwezig
LENTE
Raamversiering Lente/pasen knutselen
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Groep 1-2 brengt een bezoekje aan het Rijtven

22
23
24
25
26 MR vergadering
27 Leerlingenraad
Palmpasenactiviteit voor groep 1 t/m 4
Opvoedondersteuner aanwezig
28
29 Witte donderdag
Shirley jarig
30 Paasactiviteit
Goede vrijdag
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31
01 Pasen
02 2e paasdag
03 Opvoedondersteuner niet aanwezig

