
  

Beste ouders, 
 
Dit is alweer de laatste Stikker van 2019. Een jaar waarin hard gewerkt is 
door leerlingen en het team en waarin we een mooie betrokkenheid door 
ouders gemerkt hebben. 
 
Tijdens de studiedag van 6 december hebben we onze teamscholing reke-
nen voortgezet. Ook hebben we de keuze gemaakt voor een nieuwe ver-
keersmethode (Let's Groove), zijn er afspraken gemaakt over het leesplan 
en hebben we gesproken over de professionele teamcultuur.  
 
Ook hebben we, vanuit drie van onze kernwaardes SAMEN,  
VERANTWOORDELIJKHEID en VEILIG gekeken het thema “pedagogisch 
klimaat”. We merkten namelijk dat het nodig was om onze gezamenlijke 
routines, afspraken en regels duidelijker uit te spreken en daar naar te 
handelen.  
Het gaat dan in de eerste plaats om eenvoudige routines zoals  bijvoor-
beeld "Wij lopen op de gang " (in plaats van rennen) of “Wij lopen op het 
schoolplein met de fiets aan de hand”.  
Maar ook verwachten wij dat leerlingen, als ze door een volwassene/
surveillant aangesproken worden op hun gedrag, dit niet beantwoorden 
met een weerwoord.  
Ook hebben we er met ons team voor gekozen om in beeld te  
brengen hoe vaak grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt en door wie. 
Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we iemand (fysiek of verbaal) 
pijn doen of brutaal zijn. Dit gaan we de komende periode voor onszelf 
registreren en vervolgens evalueren. Met die informatie weten we ook wel-
ke leerlingen extra ondersteuning van ons vragen om prettig gedrag vast 
te houden.  
Op maandag 9 december is hier in alle groepen aandacht aan besteed. 
Wellicht heeft u er thuis wat van gehoord. Voor zowel het team als voor de 
leerlingen is het goed om hier bewust en consequent mee om te gaan. Zo 
is voor iedereen duidelijk "zo doen wij het op basisschool Zeilberg en hier 
voelen wij ons samen veilig". 
 
In de vorige Stikker was te lezen dat wij een verificatieonderzoek van de 
onderwijsinspectie krijgen. Dit naar aanleiding van het vierjaarlijkse be-
stuursonderzoek. Negen andere Prodasscholen krijgen in de periode tot 
eind januari bezoek van een inspecteur. Wij zijn op maandag 20 januari 
aan de beurt. Op het programma staan klassenbezoeken, een gesprek 
met de schoolleiding, een gesprek met een aantal leerkrachten en een 
gesprek met een aantal leerlingen. Wij kijken ernaar uit om te laten zien 
wat onze speerpunten zijn en om feedback te krijgen.  
We houden u uiteraard op de hoogte! 
 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een heerlijke vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Yvonne Neervens 
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OM  TE  ONTHOUDEN 

-Donderdag 19 december   : Kerstmarkt (17.00-19.00 uur) 

-Vrijdag 20 december  : Start kerstvakantie, alle leerlingen vrij 

-Maandag 23 december t/m  : KERSTVAKANTIE 

        vrijdag 3 januari 2020 

-Maandag 6 januari    : Hoofdluiscontrole 

-Donderdag 16 januari  : MR– vergadering 

-Zondag 19 januari 10.30-12.00 uur: OPEN DAG op bs. Zeilberg 

-Woensdag 22 januari  : Start nationale voorleesdagen 

 

Beste ouders,    
                 
Na de kerstvakantie starten we met de zg. Zilveren Weken. De dynamiek in een groep verandert vaak als 
de kinderen elkaar een tijdje niet gezien hebben. Bovendien vinden er in verschillende groepen verande-
ringen plaats, doordat er een kind uit is gegaan of bijkomt. We werken dan vooral aan een positieve en 
veilige groepssfeer. 
We spelen verschillende spelletjes die om samenwerking vra-
gen en houden gesprekjes over de rol in de klas, bekijken film-
pjes en spelen rollenspellen. 
 
We gaan ook weer werken rondom het pesten. In september 
hebben we hier ook al veel aandacht aan besteed in de ‘Week 
tegen pesten’. Dit heeft duidelijk een vervolg nodig, vandaar dat 
we er in de groepen 5 t/m 8 nog eens mee aan de slag gaan. 
 
De rollen die er bij het pesten zijn, worden weer aangescherpt, 
verduidelijkt. Het gaat dan om De Pester – De Gepeste – De 
Meepester – De Helper – De Stille – De Stiekemerd – De Bui-
tenstaander. Iedereen heeft een aandeel als er gepest wordt. 

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR ONZE SNEEUW-
SCHUIFPLOEG 
 
De winter komt er weer aan en wij hebben een verzoek…… 
Als er straks sneeuw valt, moeten we zorgen dat de paden naar 
de twee ingangen (kleuters en hoofdingang) sneeuwvrij gemaakt 
worden. Wij zoeken hier vrijwilligers voor. ….. 
 
U hoeft zich niet aan te melden. Als er ‘s morgen sneeuw ligt, 
zullen wij sneeuwschuivers klaarzetten buiten  bij de deuren. 
Een ieder die op dat moment tijd en zin heeft,  mag dan sneeuw-
schuiven. Gemakkelijker kunnen we het niet maken. 
 

Helpt u ook een handje? 
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VEILIGHEID RONDOM DE SCHOOL 
 
Op school hebben we de reguliere verkeerslessen waar we regel-
matig aandacht aan de route naar school besteden. Bespreek het 
thuis ook met uw kind(eren)! Onlangs is er een leerling op de  
Zeilbergsestraat ontkomen aan een ernstig ongeluk. Dat is met 
betreffende leerling en ouders besproken. 
Een tijdje geleden is er aandacht besteed aan de veiligheid rond-
om de school. We hebben u verteld over het parkeerverbod aan 
de Margrietstraat en over het gebruik van de Kiss@ride strook. 
Er wordt ook gehandhaafd en helaas is er al een boete uitge-
schreven. We constateren dat er weer steeds vaker geparkeerd 
wordt op plaatsen waar het niet mag. Daarom doen we een drin-
gend verzoek aan iedereen om zich eraan te houden. Het is in 
het belang van de veiligheid van alle leerlingen! 

 

LEERLINGENRAAD 
De nieuwe leerlingenraad voor dit school jaar is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. Suus en Nick uit 
groep 6, Nina en Teun uit groep 7, Linn en Luuk uit groep 8 hebben nagedacht over dingen die we doen 
op school waar ze trots op zijn, dit gekoppeld aan onze kernwaarden "samen, veilig, verantwoordelijk, 
betrokken en ontwikkelen". Ook hebben ze nagedacht over tips die ze hebben voor de leerkrachten of 
voor de school.  
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Wij wensen iedereen  

fijne Kerstdagen,  

een spetterend uiteinde  

en alle goeds voor 2020!! 

 

Team bs. Zeilberg 

 

 


