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Het schooljaar is weer gestart! Alle kinderen hebben hun plekje in
hun nieuwe groep bij de nieuwe leerkracht(en) gevonden.
We hebben een fijne gezamenlijke opening gehad, hoewel het wel
vreemd was om dit voor het eerst zonder ouders te doen.
Alle groepen hebben een plant gekregen en onder het motto "alles
wat je aandacht geeft, groeit..." is er in alle groepen nagedacht en
gesproken over "waarin willen wij als groep dit jaar
groeien en waar willen we
aandacht aan geven".
Dat is op een kaartje geschreven en alle kaartjes
samen vormen een
"groeimuur".
De informatieavond kan dit
jaar helaas niet doorgaan
zoals we gewend zijn. De groepsinformatie met praktische en inhoudelijke zaken komt uiteraard wel uw kant op.
Voor de groepen 1-2-3 zal dat tijdens de startgesprekken zijn. Voor
de overige groepen volgt deze informatie ook snel.
Wat betreft de algemene informatie, rondom de speerpunten van dit
schooljaar: hierover volgt nog bericht via Ouderportaal. In deze Stikker is daar ook al wat informatie over te lezen.
We gaan er samen een mooi schooljaar van maken!
Met vriendelijke groet,
Yvonne Neervens

VAN DE DIRECTEUR

Website

Beste ouders,

Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
De schoolontwikkeling staat nooit stil. Ieder jaar pakken we daarom een aantal onderwerpen op om ons
verder in te bekwamen. Een van die onderwerpen was afgelopen jaar het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zo heeft IB-er Marc de opleiding “talentontwikkeling” afgerond. En op enkele studiemiddagen hebben we onze vaardigheden en kennis ten aanzien van meer- en hoogbegaafheid en het
signaleren van deze leerlingen vergroot. Ook de komende jaren zullen we hier verdere stappen in blijven
zetten.
Voorheen konden we als school ook gebruik maken van de bovenschoolse plusvoorziening. En beschikt
Stichting Prodas over voltijds hoogbegaafdenonderwijs op het LEO. Omdat de bovenschoolse plusvoorziening gestopt is, hebben we samen met de andere scholen van Cluster Deurne Zuid gezocht naar een
clusteraanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zo is een clustercoördinator hoogbegaafdheid
aangesteld. En is er een beleidskader opgesteld. Ook is op iedere clusterschool één dagdeel een plusvoorziening beschikbaar. Op onze school vindt die plaats op woensdagen en deze start volgende week.
Leerlingen van groep 1 tot en met 8 zullen in kleine groepen gaan deelnemen aan activiteiten onder begeleiding van Marc Peters. De activiteiten zijn gericht op het uitdagen en ontwikkelen van talenten. Het
zwaartepunt ligt op persoonsontwikkeling. Cognitieve uitdaging vindt plaats in de klas aan de hand van
werkplannen van de diverse vakgebieden.
De leerlingen die komende periode deelnemen aan
de plusvoorziening zijn vorig jaar door middel van
signalering naar boven gekomen. Desbetreffende
ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht. In eerste
instantie verloopt de communicatie van de plusvoorziening via de eigen groepsleerkracht. We gaan werken in 5 periodes van 2 maanden. Iedere periode
wordt er gewerkt aan een ander thema. Na iedere
periode evalueren we de deelname aan de plusvoorziening en bekijken we of het aankomende thema
past bij de ontwikkeling van de leerling(en). Dat betekent dat gedurende het schooljaar de samenstelling
van de deelnemende leerlingen wisselt. Ouders worden altijd vooraf op de hoogte gebracht als hun kind
(eren) deel gaan nemen.
In de volgende Stikker(s) vindt u meer inhoudelijke
info over onze plusvoorziening.

WEEKENDWEETJE
Ook dit schooljaar gaan we weer starten met het weekendweetje.
Nog even in het kort:
-De kinderen krijgen op vrijdag een raadsel mee naar huis. Hier kunnen ze dan in het weekend
over denken en met u over brainstormen.
-Maandag vertellen de kinderen in de klas wat ze denken dat de oplossing van het raadsel is.
-De leerkracht geeft dan een (mini)les over het onderwerp met allerlei interessante weetjes.
-Vervolgens vertellen de kinderen thuis weer wat de leerkracht over het raadsel vertelde.
Veel succes!!
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Oudergesprekken
In de komende twee weken vinden de startgesprekken met de ouders van de leerlingen uit groep 1-2-3
plaats. De gesprekken met de ouders van de overige leerlingen staan gepland in de laatste twee weken
van september. Dan zijn de Cito-LOVS toetsen afgenomen en worden de resultaten meteen besproken.
Praktische informatie wat betreft de startgesprekken:
De inschrijving staat open op Ouderportaal. Wij moeten een gezondheidscheck doen bij ouders die de
school binnen komen. We vragen u van tevoren het formulier door te nemen (zie bijlage bij deze Stikker).
Indien u ergens "ja" op kunt antwoorden, vragen we u om thuis te blijven en met de leerkracht een vervangende afspraak te maken, of om het geplande gesprek telefonisch te laten verlopen. Bij aanvang van
het gesprek zal de leerkracht een mondelinge check doen.
Looproutes:
Ouders van groepen 1/2 A en 1/2B komen via de zijdeur (peuterspeelzaal) naar binnen.
Ouders van groepen 1/2C en 3 komen via de reguliere achteringang naar binnen.
Alle ouders lopen via de hoofdingang weer naar buiten.

Kiss & Ridestrook
Ook nu willen wij u erop attenderen dat de kiss @ ridestrook bedoeld is om uw
kind(eren) uit te laten stappen terwijl u in de auto blijft zitten.
U mag er niet parkeren. Wij rekenen op uw medewerking!

Lotgenoten Prodas
Voor kinderen is het fijn als ze zich veilig voelen in een vertrouwde omgeving. Prodas wil dat de school
een van die veilige plekken is. Vandaar dat op elke school een leerkracht is aangewezen als contactpersoon Verlies en Rouw (Op bs. Zeilberg is dit Ine Beijers). Deze persoon volgt scholing en is het aanspreekpunt binnen de school voor kinderen en leerkrachten die vragen hebben rondom echtscheiding en
overlijden.
Bovenschools worden er, door de werkgroep Verlies en Rouw, lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd
voor kinderen van gescheiden ouders en voor kinderen die te maken hebben met het verlies van een gezinslid. Tijdens zes bijeenkomsten, onder schooltijd, wordt er onder begeleiding van twee speciaal opgeleide mensen met elkaar gesproken over wat er veranderd is. Deze bijeenkomsten zijn kosteloos en zijn
in het belang van het kind.
In januari 2021 gaan er 2 groepen van start. De aanmeldingsformulieren hiervoor worden in november
verspreid. Heeft u vragen of interesse dan kunt u zich wenden tot bovenstaande contactpersoon of de
leerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet werkgroep Verlies en Rouw
Eri van de Beek, Karin van Bree, Tamara Schepers, Marlies van den Boomen en Suzan van Lieshout
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Informatie bibliotheek: (Bos) bibliotheek op school
De BoS is open op maandagmiddag voorde leerlingen van alle groepen.
Deze groepen kunnen hun boeken al voor school inleveren in de inleverbox .
De leerlingen mogen maximaal 4 boeken lenen, waarvan 1 stripboek per leerling.
Als de leerlingen van een groep hun boeken uitgezocht hebben, geeft de vrijwilliger een seintje aan de
volgende groep.
De groep 3 leerlingen 1 leesboek en prentenboeken of informatieboeken.
De leerlingen van de kleutergroepen en groep 3 worden in kleine groepjes opgehaald door de vrijwilligers. De tijdsindeling is afhankelijk van de leerlingen die een bibliotheekpasje bij zich hebben en dan
boeken kunnen lenen.
Kinderen die géén pasje hebben kunnen geen boeken lenen.
Ook peuters mogen bij ons op school boeken lenen.
De leerlingen die instromen en peuters, kunnen indien ze nog geen pasje hebben, een gratis pasje halen
in de bibliotheek in Deurne iedere middag vanaf 14.00 u.
De boeken die in de BoS op school geleend worden, moeten ook op school ingeleverd worden.
De kinderen krijgen een briefje mee waarop staat hoe lang ze de boeken mogen lenen.
Hopelijk wordt er veel gebruik gemaakt van de BoS.
Graag de boeken in een tas mee naar school geven, zodat ze ook in dezelfde tas mee naar huis kunnen.
NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK.
•

In de bibliotheek op school wordt géén boete geheven op te laat ingeleverde boeken die uw kind
leent in de Bibliotheek op School ( BoS ) .

•

Als het boek van de BoS niet op tijd wordt ingeleverd en u verlengt het boek niet dan krijgt u altijd
een herinnering. Wordt het boek daarna nog steeds niet teruggebracht dan volgt uiteindelijk wel
een factuur.

•

Met de bibliotheekpas kunnen ook boeken , tijdschriften en puzzels worden geleend in de bibliotheek van Deurne. Let wel op waar de materialen worden teruggebracht: in de bibliotheek van
Deurne.

•

De boeken van de BoS altijd in de BoS inleveren, de andere materialen in de bieb van Deurne.

•

U kunt de boeken gemakkelijk thuis verlengen via www.bibliotheekhelmondpeel.nl. Ga rechtsboven
op de site naar “Mijn bibliotheek’ en log in met het pasje van uw kind. U weet zeker dat het verlengen goed is verlopen als er op het scherm een nieuwe inleverdatum verschijnt.

•

U kunt de boeken ook eenvoudig via de Bibliotheek-app verlengen. Zie voor meer informatie:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl .

•

Het is erg prettig als u in ‘Mijn bibliotheek’ uw e-mailadres toevoegt. Berichten van de bibliotheek
worden dan per e-mail verstuurd.

Allemaal veel leesplezier!
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