
  

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De maand januari zit er al weer bijna op! 
Vorige week maandag hebben we bezoek gehad van een inspec-
teur, de heer H. Franssen. Hij heeft -samen met IB/directie- een 
aantal lessen geobserveerd. Het leesplan was daar ook bij. Als 
voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Lezen, was hij 
daarover zeer te spreken. Met de inhoudelijke feedback gaan we 
aan de slag! Tijdens een presentatie hebben Chantal, Marc en 
Yvonne toegelicht hoe ons onderwijs eruit ziet en wat onze speer-
punten zijn. Daarna waren er gesprekken met een aantal leerkrach-
ten en met de leerlingenraad. Zo heeft dhr. Franssen een goed 
beeld van onze school gekregen. Omdat het een verificatieonder-
zoek betreft met betrekking tot het bestuursonderzoek van Prodas, 
zijn niet alle standaarden van het inspectiekader beoordeeld. We 
zijn erg trots op het resultaat dat bevestigt dat we met de goede 
schoolontwikkelingen bezig zijn: 
 
"aanbod": voldoende 
"didactisch handelen": ruim voldoende 
"kwaliteitscultuur": goed 
"verantwoording en dialoog": goed 
 
Een mooi compliment kre-
gen we ook op zijn twitter-
account:  
 
 
 
Op 10 februari heeft het 
team van BS Zeilberg een 
studiedag. De volgende on-
derwerpen staan dan op de 
agenda: 
 
-Rekentraject: vervolg 
-Pedagogisch klimaat/
sociaal-emotionele ontwikkeling 
Morgen en vrijdag staat de landelijke onderwijsstaking gepland. Op 
donderdag komen de teams van Cluster Deurne Zuid (Wegwijzer, 
Bogerd, Peelparel, Willibrordus Neerkant, Zonnebloem en Zeilberg) 
bij elkaar op BS Zeilberg en gaan brainstormen over de uitdagingen 
die ons in het onderwijs te wachten staan, met name het lerarente-
kort.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne Neervens 
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OM  TE  ONTHOUDEN 

-Maandag 10 februari  : Studiedag, alle leerlingen vrij 

-Woensdag 12 februari 20.15 uur : vergadering OV 

-Vrijdag 14 februari   : Rapport 1 

-Maandag 17 februari  : Deze week adviesgesprekken gr.8 

-Dinsdag 18 en donderdag 20 febr.: Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 

-Vrijdag 21 februari   : Carnavalsviering op school 

-Maandag 24 t/m vrijdag 28 febr. : Carnavalsvakantie 

-Maandag 2 maart   : Hoofdluiscontrole (geen gel en vlechtwerk) 

 

BRIGADIERS 

Wij zijn heel blij met onze brigadiersbrigade. Elke dag helpen ze weer heel 
veel kinderen om veilig over te steken.  De Blasiusstraat is een drukke straat 
en de brigadiers staan er dan ook niet voor niets.  

Oversteken doen we dus allemaal bij de brigadiers en instructies van een bri-
gadier in functie moeten altijd opgevolgd worden. Dit is wettelijk zo geregeld 
en geldt dus voor iedereen!! 

Als iedereen het goede voorbeeld geeft, volgen anderen het vanzelf op. 

 

HULP GEVRAAGD 
De Oudervereniging is nog op zoek naar hulpouders voor het organiseren 
van de carnavalsviering op vrijdag 21 februari 2020. Vind je het leuk om 
daarbij te helpen,  meld je dan aan bij de administratie op school  
(Esther Rakels, 0493-314370, esther.rakels@prodas.nl)  

 

NIEUWS UIT DE MR 
 
Op donderdag 16 januari hebben we een MR vergadering gehad. 
We hebben de studiedag van 6 december besproken waarin o.a. het rekenonderwijs en de groepsplan-
nen op het programma stond. Ook heeft het team deze dag gekeken naar het pedagogische klimaat op 
school. Ze hebben het gehad over routines, regels en afspraken en het afstemmen hierin. 
We hebben het jaarverslag van de school doorgenomen en gekeken naar het vakantierooster dat vastge-
steld is door Prodas (zie hieronder). De studiedagen worden op een later tijdstip nog ingevuld. 
Als laatste op de agenda stond het inspectiebezoek van Prodas. Onze school kreeg ook een bezoek van 
de inspecteur. Yvonne, Marc en Chantal hadden hiervoor een mooie presentatie gemaakt en die hebben 
we samen besproken. De volgende MR vergadering is op donderdag 5 maart. 
 
Vakantierooster 2020/2021 
Eerste schooldag  -   Ma 24 aug 2020 
Herfstvakantie   -   Ma 19 t/m vrij 23 okt 2020 
Kerstvakantie  -   Ma 21 dec 2020 t/m vrij 1 jan 2021 
Carnavalsvakantie  -  Ma 15 t/m vrij 19 feb 2021 
2e Paasdag  -   Ma 5 april 2021 
Koningsdag -   Di 27 april 2021 
Meivakantie  -   Ma 3 mei t/m vrij 14 mei 2021 
2e Pinksterdag  -  Ma 24 mei 2021 
Zomervakantie  -   Ma 26 juli t/m vrij 3 sep 2021 
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TUTOREN LEESPLAN BEDANKT 
 
Op woensdag 29 januari was er speciale aandacht voor de tutoren van ons Leesplan. Zij hebben de af-
gelopen maanden geholpen bij leesactiviteiten in de onderbouw of hebben gelezen met kinderen die le-
zen nog moeilijk vinden. Deze hulp wordt door  het team en de kinderen  erg gewaardeerd.  
Daarvoor werden de tutoren in het zonnetje gezet. Ze kregen drie workshops: een workshop 
'prentenboek voorlezen', 'werken met ontwikkelingsmateriaal' en 'wat is dyslexie'.  
 
Natuurlijk waren er veel complimenten, applaus en iets lekkers. 

 

KERSTMARKT EEN SUCCES 
 
Ook dit keer was de kerstmarkt weer een succes! Dat het dit jaar van 17.00 tot 19.00 uur was, was goed 
te merken, alle hapjes vlogen de deur uit. Iedereen kwam kennelijk met een knorrende maag binnen. In 
iedere klas was er veel lekkers te krijgen en daarnaast waren er hele mooie, zelf gemaakte werkjes. De 
school was gezellig versierd. Op twee plekken kon je drinken halen, zoals glühwein en warme chocola-
demelk. Het was leuk om te zien dat papa`s, mama`s, opa`s, oma`s, tantes, ooms, broertjes en zusjes 
daar gezellig bleven hangen.  
Tegen het einde van de kerstmarkt was er bijna niks meer te krijgen. Al het lekkere eten was op en alle 
mooie werkjes verkocht! Iedereen kon toen gaan genieten van een welverdiende kerstvakantie, zeker de 
kinderen, want die waren vrijdag al lekker vrij.  
Het was een geslaagde kerstmarkt, waarvan de helft van de opbrengst besteed wordt aan het school-
plein. Wij willen de sponsoren, de Jumbo en Bemeko heel erg bedanken. En daarnaast natuurlijk ook 
iedereen die geholpen heeft. 
 
De kerstwerkgroep 

 
KNVB SCHOOLVOETBALTOERNOOI 
 
Evenals afgelopen jaren wordt er voor teams van leerlingen uit groep 5/6 en 
7/8 van basisscholen uit de gemeente Deurne weer het KNVB Schoolvoet-
bal georganiseerd. Dit is op 1 april a.s. op Sportpark De Kranenmortel. 
Ouders fungeren bij het toernooi als begeleider.  
 
Meer informatie over aanmelden en organisatie vindt u in de bijlage bij 
deze Stikker. 
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Beste inwoners van het Pottenbakkersrijk,  

 

Het is weer bijna zover… CARNAVAL!!!  

We vieren het carnavalsfeest op vrijdag 21 februari van 8.30u tot 

12.30u. Net zoals vorig jaar gaan we in optocht naar Den Draai. 

Wij willen de kinderen dus weer vragen een mooie carnavalswagen te maken en natuur-

lijk zou het fijn zijn als er ook muziek op de wagen zit. De kinderen hoeven zich niet op 

te geven voor de optocht. 

 

• ·Een ‘carnavalswagen’ kan zijn: een fiets, een bolderkar, een skelter of iets derge-

lijks. Alles mag wat de kinderen zelf kunnen voortbewegen, dus GEEN MOTORI-

SCHE VOERTUIGEN. 

• ·Alle kinderen melden zich die ochtend eerst bij hun eigen juf of meester, zodat zij 

weten dat iedereen er is. Kinderen die met de optocht meedoen, gaan daarna naar 

hun carnavalswagen; de anderen blijven bij de eigen leerkracht.  

• Ouders en belangstellenden kunnen dan alvast een mooi plekje langs de route zoe-

ken. Er is een ouder die de optocht coördineert. Er zijn geen nummers dus ook geen 

vaste plaatsen. (Misschien is het wel handig om tegen de kinderen te zeggen dat 

er wat ruimte tussen de verschillende carnavalswagens blijft, zodat het publiek 

goed naar de wagens kan kijken.) 

• ·Kinderen die niet meedoen met de optocht, gaan met de leerkracht eerst langs de 

route staan en sluiten dan achteraan. 

• ·Bij Den Draai staan de karren, fietsen e.d. onbeheerd buiten. Wij raden u aan de 

kar meteen mee naar huis te nemen of even op de speelplaats van de school te 

zetten. 

• Na het carnavalsfeest in Den Draai gaan alle kinderen om 12.30u vanuit school 

weer naar huis. 

• De route komt op het ouderportaal op 12 februari en als u nog vragen hebt, kunt 

u terecht bij  juf Simone (groep 2) of juf Hanneke. 

 

Met vriendelijke groet,                                                          

Werkgroep carnaval    

                                                                                                      

De spreuk van prins Jeroen d’n 1ste van de Pottenbakkers is:  

‘Iederein du mee niemes nie mawwe  

Dees carnaval veurop mi Prins Schawwe’ 

 


