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Beste ouders,
Misschien is het u al opgevallen de afgelopen week, voor schooltijd loopt er geen leerkracht meer
buiten. Tijdens onze studiedag hebben wij onder andere gesproken over de werkdruk. Het
continurooster vraagt iets van de leerkrachten. Omdat er op onze school niet zoveel leerkrachten
zijn en we de balans goed willen houden, hebben we het rooster van surveilleren opnieuw
bekeken. Voor schooltijd bleek surveilleren niet echt een meerwaarde. Veel ouders zijn bij hun
kind, kinderen komen (gelukkig) niet heel vroeg op school en alle leerkrachten zijn aanspreekbaar
als ze de kinderen buiten op gaan halen. Daarom hebben we deze surveilleerronde weggehaald
dus. Verder is het team overigens nog steeds blij met het continurooster, echter de werkdruk die
dit met zich meebrengt moeten we blijven volgen en kijken hoe we hier het best mee om kunnen
gaan.
Een ander onderwerp waar we tijdens de studiedag over gesproken
hebben, is ingrijpende gebeurtenissen. Hoe kunnen wij kinderen
begeleiden als zij een ingrijpende gebeurtenis meemaken. Een site die
ik graag wil delen met jullie is: http://www.jongeheldenindeklas.nl/
Het lijkt alsof deze site vooral bedoeld is voor school, maar ook u als
ouder kunt hier veel aan hebben. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen
bijvoorbeeld een overlijden of een scheiding zijn. Per leeftijdsgroep
worden hier tips gegeven om uw kind te ondersteunen.
Tenslotte nog iets over de Kanjertraining. We hebben
tijdens de studiedag gehoord hoe de Kanjertraining in
alle groepen opgestart is. Maakt u thuis nog wel eens
gebruik van de ansichtkaart? Hoort u iets terug van de
lessen in de groep? Het team is erg enthousiast en we
merken dat het vooral krachtig is dat we kinderen ook
op andere momenten dan de daadwerkelijke
Kanjerlessen, op dezelfde manier aanspreken.
Bijvoorbeeld tijdens het buiten spelen is dit erg
helpend!
Zo heeft u weer indruk wat wij onder andere besproken hebben op de studiedag. De eerstvolgende
studiedag is vrijdag 9 november, de kinderen zijn dan de hele dag vrij!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Leerlingenraad

Graag stellen wij de nieuwe leerlingenraad voor:
Duuk, Tjeu, Tess, Demi, Juul en Evi gaan dit jaar meedenken namens alle leerlingen over zaken die
op onze school belangrijk zijn. Ook zullen ze als “jeugdburgemeester” bij diverse activiteiten te zien
zijn. De eerste vergadering hebben we achter de rug en 25 oktober zullen we weer vergaderen en
komt de burgemeester van Haaren kennismaken.

Verslag van het schoolkamp groep 8
Dag 1
Wij zijn woensdag ochtend om kwart voor 9 vertrokken vanuit onze school.We hebben tussenstop
gedaan bij de Reusel hoeve. Daar hebben we gegeten en hebben we een klimparcours gedaan. We
zijn toen weer verder gefietst. Na een uurtje kwamen we aan bij het kampterrein. En hebben we
uitleg gekregen over wie is de mol? Daarna hebben we gezwommen in het meer en is juf Linda nog
even langs gekomen. De moeder van Duuk had spaghetti gemaakt en hebben we die avond
opgegeten. `s Avonds hadden we nog een verstopspel gedaan en Evi had daarbij al de Mollars
gewonnen. We hebben natuurlijk ook kampvuur gehad daar hadden we raadsels gekregen en als je
hem goed had kreeg je 500 mollars. Toen gingen we slapen.

Dag 2
Vroeg opgestaan en ochtendgymnastiek gedaan. Daarna zijn we gaan midgetgolven. `s middags
hebben we gegeten binnen 10 minuten op een hele leuke manier. Je moest gewoon zeggen wat je
wou en het werd dan gewoon voor je gesmeerd ook boterhammen met hele speciale combinaties
van beleg kregen we ;-). We zijn die middag naar het dorpje gefietst en daar hebben we het
ruilspel gedaan om snacks te verzamelen voor bij het kampvuur. Als avondeten hebben we zelf
aardappels geschild en zelfgemaakte frietjes gegeten. Donderdag avond hebben we bij het
kampvuur gezeten met de buren van ons.

Dag 3
Vrijdag ochtend kregen we te horen
dat we niet hoefden te fietsen,
vanwege het weer. We zijn als
afsluiter naar een graffiti workshop
gegaan en hebben we daar allemaal
ons eigen graffiti plaat gecreëerd ze
hangen nu in de gang op school en
kom gerust kijken. Toen was het
kamp voorbij.

Op voeten en fietsen naar school
In de week van 8 t/m 12 oktober doen wij mee aan ‘Op voeten en fietsen naar school’. Deze
actieweek is een initiatief van Veilig Verkeerd Nederland. Fietsen en lopen bevordert de
zelfstandige mobiliteit en dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Jonge kinderen kunnen lopend of fietsend naar school worden gebracht. Door de dagelijkse
routine leren zij gevaarlijke situaties te herkennen en ermee om te gaan. Als zij ouder worden,
leren zij geleidelijk aan om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Dit leren zij niet als zij bij u
achterin de auto zitten.
Wij hopen dat iedereen dit initiatief steunt en dat zoveel mogelijk kinderen deze week lopend en
fietsend naar school komen. En eigenlijk hopen we dat ook voor de weken daarna.

Aandachtsweken kindermishandeling
Het gezin is helaas niet voor ieder kind een veilige plek!
Kinderen hebben een veilige opvoedingsomgeving nodig om gezond op te groeien. Niet voor alle
kinderen is dit vanzelfsprekend. Naar schatting worden er jaarlijks in Nederland ongeveer 119.000
kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt.
Werkers in het onderwijs hebben veel contact met kinderen en ouders. Daardoor kunnen zij een
belangrijke rol spelen bij de aanpak van kindermishandeling.
Samen met de andere scholen van SKOH in Haaren besteden we in de weken na de herfstvakantie
aandacht aan dit thema.
In de klas brengen we door activiteiten en lessen dit onderwerp onder de aandacht van de
kinderen, we gaan hierover met hen in gesprek en geven de kinderen handvatten hoe zij in
vervelende situaties kunnen reageren.
Bij kinderen moet duidelijk zijn bij wie zij terecht kunnen wanneer er problemen zijn, bij mensen
die ze kunnen vertrouwen.
In de onderbouw wordt d.m.v. voorleesboekjes en kringgesprekken vooral de nadruk gelegd op
het ja- en nee-gevoel.
In de midden- en bovenbouw wordt gebruik gemaakt van boeken en lesbrieven o.a. over de
kindertelefoon. In de bovenbouw worden uitzendingen van Klokhuis voorjaar 2015, bekeken en
besproken.

In alle groepen wordt gepraat over geheimen en met name over ‘nare geheimen’! Wij laten
kinderen weten dat ze over ‘nare geheimen’ altijd mogen praten.
Zit u nog met vragen? Wilt u iets kwijt? Neem gerust contact met ons of onze
vertrouwenspersonen (juf Tineke & juf Carien) op. Of breng eens een bezoek aan:
www.kindermishandeling.nl
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Franciscusfeestje groepen 3-4 en 4-5
Femke uit groep 4-5 jarig
Einde kinderboekenweek

Linde uit groep 6-7 jarig
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