
 

34. Nieuwsbrief 18 april 2022    

 

Data van belang 

20 april          : kennismaken nieuwe leerlingen 

22 april          : 15.05u start meivakantie 

9 mei             : 8.40u weer naar school 
 
Vervangingen 

Dinsdag 
Meneer Joep is in de ochtend in groep 7b; Juf Kyra werkt voor de groep.  
Juf Sandra is in groep 8c; Meneer Eugène heeft bapo. 

Juf Emily is in groep 3/4b.  
Woensdag 

Meneer Joep is in groep 8b; juf Joyce werkt voor de groep.  
Juf Sandra in groep 8d; juf Suzanne werkt voor de groep.  
Juf Yvonne is in groep 3/4b.  

Juf Quincy heeft uren NPO ter ondersteuning van leerlingen 
Donderdag 

Juf Eefje is in de ochtend in groep 4/5c; juf Kimberley werkt voor de groep.  
Juf Eefje is in de middag in groep 7c i.v.m. de domeinmiddag.  

Juf Whitney is in de ochtend in groep 6b; juf Anouk werkt voor de groep. 
Juf Whitney is in de middag in groep 6a; juf Crissy werkt voor de groep.   
Juf Quincy is in de ochtend in groep 5a; juf Marjolein K werkt voor de groep. 

Juf Quincy is in de middag in 4a; juf Yvet werkt voor de groep.  
Vrijdag 

Juf Quincy is in groep 8c; meneer Eugène heeft bapo. 
Juf Whitney is in groep 6a; juf Crissy heeft compensatieverlof.  
Juf Eefje is in de ochtend in groep 5/6d; meneer Gérard werkt voor de groep.  

Juf Eefje is in de middag in groep 3a; juf Emily werkt voor de groep.  
 

Schoolfruit 
Komende week krijgen de kinderen een halve banaan, een mandarijn en een 
peer.  

 
Kennismaken nieuwe leerlingen 

Komende week komen 3 leerlingen kennismaken op onze school. Zij starten na 
de vakantie in de groepen 4b, 4c en 5b. We wensen hen veel succes bij ons en 
een goed afscheid op de oude school.  

 
Koningsspelen 

Komende vrijdag doen wij mee met de Koningsspelen. De kinderen doen mee 
aan een programma, dat op school wordt georganiseerd. Het is leuk als de 
kinderen die dag iets dragen dat oranje van kleur is. Mocht dit niet lukken dan is 

een shirt met rood, blauw of wit natuurlijk ook goed.  
 

We hebben een box voor ontbijt aangevraagd maar gaan dit niet als ontbijt 
inzetten maar als lunch. De kinderen moeten al vroeg van huis en het is fijn als 
ze dan gewoon ontbijten. Ze hoeven dan voor de lunch niet zoveel mee te 

nemen. We weten niet of er voldoende in een box zit voor de oudere kinderen. 
We verwachten dat er voor elk kind 2 boterhammen of 1 boterham en een 

cracker in de box zitten. Daarnaast krijgen ze een stukje komkommer, een 
snoeptomaatje, een appeltje of een waspeentje en nog fruit vanuit schoolfruit.  



U kunt zelf wel inschatten of dit voor uw kind voldoende is. U kunt anders nog 
een extra boterham meegeven.  
 

Zomerschoenen 
We zijn erg blij met het lekkere weer van de afgelopen dagen. Dit betekent wel 

dat de kinderen andere kleding gaan dragen, die daarbij past. Wij willen wel 
vragen om de kinderen goede schoenen aan te geven. De eerste ongelukjes zijn 

al gebeurd met kinderen op slippers. Rennen op slippers is niet echt handig. In 
de pauzes willen ze toch heel graag vrij kunnen spelen en dan is goed schoeisel 
gewenst.  

De kinderen willen al heel snel zonder jas naar buiten. We hebben de afspraak 
gemaakt dat de kinderen hun jas dragen als het onder de 15 graden is. Is het 

boven de 15 graden dan mogen de jassen binnen blijven als kinderen dat willen.  
 
Benoeming nieuwe adjunct-directeur 

Afgelopen week is bekend geworden dat Caroline Scheffer vanaf april 2023 onze 
nieuwe adjunct-directeur wordt, naast Ilse van Rijen. Zij zal dan Jacqueline van 

Dongen opvolgen, omdat zij met pensioen gaat.  
Tot april heeft Caroline de tijd om haar eigen werkzaamheden over te dragen, 
zichzelf in te werken en ondersteunende taken te doen.  De laatste jaren is 

Caroline de IB-er van de middenbouw. 
 

Nieuwe gedragsverwachting 
De kinderen gaan werken aan de volgende gedragsverwachting: 
“Ik los problemen op volgens plan”.  

Ze gaan samen kijken wat is een probleem en wat kan ik doen om 
dat probleem op te lossen. Heel vaak is het dan al voldoende als 

je aangeeft dat je ergens last van hebt en vraagt om de ander te 
stoppen. Lukt dit niet dan mogen ze altijd hulp vragen aan een 
ander.  

 
Beloning 

Het gaat erg goed met de muntjes. In de klas 30 muntjes betekent een bal in de 
ballenbuis. Jawel hoor de 120 ballen zijn weer verdiend!! 
Als beloning voor de hele school geldt dat we extra gaan buitenspelen. Er zijn 

groepen die dat al hebben gedaan en de andere groepen gaan dat vast deze 
week nog doen. We gaan nu samen werken aan 140 ballen  en als beloning 

krijgen we dan iets lekkers! 
 
Landelijke dag tegen pesten 

Natuurlijk  hoort pesten er niet bij. Morgen 19 april is het de landelijke dag tegen 
pesten. Deze dag is in het leven geroepen door Stop Pesten Nu, een actiegroep 

die zich sterk maakt om dit verschijnsel de wereld uit te helpen. Meer informatie 
is onder andere te vinden op hun website. Wij willen de aandacht hiervoor graag 

ondersteunen want ook wij willen niet dat er wordt gepest. We handelen dan 

zoals in ons respectprotocol is aangegeven. Respect voor iedereen en dat laten 
zien door aardig te zijn, te praten met elkaar en door je aan de regels te houden.  
 

Ouderchat 
Sinds deze week is de ouderchat uitgebreid naar een chat voor ouders met 

kinderen in de leeftijden 0-12 jaar. In deze chat kunnen ouders vragen stellen 
over schoolgaande kinderen aan jeugdverpleegkundigen. de chat is bereikbaar 
op weekdagen van 8.30 - 17.00 uur. Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond 

kan er tot 20.30 uur gechat worden. 

https://www.stoppestennu.nl/landelijke-dag-tegen-pesten-19-april-en-week-tegen-pesten


https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/#!/ 
 
 

25 t/m 29 april is het de “week van de teek” 
Het voorjaar is weer begonnen en er wordt weer heerlijk buiten gespeeld. Lekker 

met je blote benen struinen door het hoge gras. Precies de plekken waar ook de 
teken zitten. Teken kunnen ziekten overdragen. Zoals de ziekte van Lyme en 

Tekenemcefalitis (TBE of FSME). Tegen TBE kun je je laten inenten, tegen Lyme 
helaas niet. Bij kinderen hebben teken een voorkeur voor ene plek achter de 
oren en rond de haargrens. Verder kun je ze vinden in de liezen, knieholtes, 

oksels, bilspleet, randen van het ondergoed. Je kunt je wel tegen teken 
beschermen. Meer weten hoe?  

https://www.ggdreisvaccinaties.nl/tekenweetjes  
 
Cursus voor broers of zussen van kinderen met een beperking 

“Brussencursus, speciaal voor mij”, is bedoeld voor kinderen in de groepen 6 t/m 
8 van de basisschool die een broer(tje)/zus(je) hebben met een beperking. Er 

doen minimaal 6 en maximaal 8 kinderen meedoen aan deze cursus. In de 
cursus ontmoeten ze leeftijdsgenoten die ook in een gezin opgroeien met een 
broer(tje)/zus(je) met een beperking. 

Ze gaan kennismaken, praten over hun ervaringen met hun broers/zussen en 
doen ondertussen leuke activiteiten met elkaar. 

Het doel van de cursus is: 
• Ervaren dat je niet de enige bent. 
• Een plek voor jezelf; je bent niet alleen de broer(tje)/zus(je) van…  

• Je verhaal kwijt kunnen. 
• Leren van en met elkaar. 

• Informatie krijgen over de beperking(en) van je broer(tje)/zus(je). 
• Leren dat jouw gevoelens normaal zijn en mogen 
 

De cursus vindt dit jaar in Oosterhout plaats op de volgende woensdagmiddagen: 
22-29 juni & 6-13-20 juli. 

 
Voor de ouders is er voorafgaand op 30 mei (start 19.30u) een 
ouderbijeenkomst waar uitleg gegeven wordt en waar ruimte is om vragen te 

stellen. 
 

De locatie waar alle bijeenkomsten worden gehouden is op ons kantoor aan de: 
Dillehof 71, Oosterhout  
 

Alle informatie is ook terug te vinden via de volgende links 
https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2022/03/Folder-Speciaal-voor-mij-

algemeen.pdf  
https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2022/03/Cursuskalender-def..pdf 

  
19e Van Mossel Opel KaaienLoop gaat door op zaterdag 7 mei 2022 
Op zaterdag 7 mei zal de 19e editie van de Van Mossel Opel KaaienLoop 

gehouden worden met start en finish op de heuvel in Oosterhout. 
Voor de 1 km bestaat een apart parcours door het mooie stadspark de Slotjes. 

De 5 km (2 rondes) en de 10 km (4 rondes) worden gelopen door het stadspark 
en het sfeervolle centrum van Oosterhout. 
 

Programma 2022 (onder voorbehoud) 

https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/#!/
https://www.ggdreisvaccinaties.nl/tekenweetjes
https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2022/03/Folder-Speciaal-voor-mij-algemeen.pdf
https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2022/03/Folder-Speciaal-voor-mij-algemeen.pdf
https://www.meeplus.nl/wp-content/uploads/2022/03/Cursuskalender-def..pdf


•    17:15 uur 550m Bambinoloop geboren na 01-01-2015 (Kleine ronde) 
•    17:30 uur 1 km Kinderloop geboren 2011 t/m 2014 en start eerste afstand  
•    18:15 uur 2,5 km Jeugdloop geboren 2005 t/m 2010  

•    18:15 uur 5 km 
•    19:00 uur 10 km 

 
Tijdens deze editie zal er ook aandacht zijn voor de Framerunners van Scorpio en 

Stichting Fietsmaatjes Oosterhout. 
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.kaaienloop.nl en ook het 
inschrijven kunt u doen via de website. Dit kan tot een half uur voor de start.  

 

http://www.kaaienloop.nl/

