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We zitten al in de vijfde week van het schooljaar. De afgelopen weken
is in alle groepen veel aandacht geweest voor de groepsvorming en is
de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, "Kwink", uitgeprobeerd. Deze week besteden we aandacht aan de week tegen het pesten, daarover heeft u via Ouderportaal afgelopen maandag informatie
ontvangen.
Ook zijn deze -en volgende- week de oudergesprekken voor de groepen 4 t/m 8. Het is fijn om weer wat ouders in school te zien, hoewel
we uiteraard nog steeds voorzichtig moeten zijn en iedereen die de
school binnen komt klachtenvrij moet zijn. Kinderen in de basisschoolleeftijd met verkoudheidsklachten mogen
sinds deze week weer naar school komen.
Op de speelplaats staan mooie plantenbakken, mogelijk gemaakt door de Oudervereniging (de opbrengst van de kerstmarkt). Er wordt al volop gebruik gemaakt
van deze nieuwe "verstopplaatsen"! Daarnaast is het leerzaam (welke plantjes
staan erin?) en zorgt het ervoor dat
we samen verantwoordelijk zijn:
iedere dag is een andere groep aan de
beurt om water te geven.
De binnenkant van
de school is weer mooi versierd door de versiergroep. Fijn!
Komende woensdag staat er een studiemiddag
voor de teams van Cluster Deurne Zuid gepland.
Vanwege de huidige maatregelen kan dit helaas
nog niet gezamenlijk plaatsvinden. Onderwerp
van deze middag is "de werking van het brein in
relatie tot een growth mindset".
Op vrijdag 9 oktober is er een studiedag.
Onderwerpen die dan aan bod komen zijn
het rekenonderwijs en het leerlingvolgsysteem Looqin.
We blijven dus volop in ontwikkeling!
Met vriendelijke groet,
Yvonne Neervens

VAN DE DIRECTEUR

Website

Beste ouders,

TOESTEMMING FOTO/VIDEO
Als uw kind start in groep 1 vult u een toestemmingsformulier foto/video in. We gaan u
niet elk jaar opnieuw vragen om het in te vullen, maar u mag natuurlijk te allen tijde
wijzigingen doorgeven.
Over al het beeldmateriaal dat door school gebruikt wordt voor publicatie waar dan
ook, wordt zeer zorgvuldig nagedacht. Wij zullen nooit kiezen voor een foto waar een
kind raar of niet mooi op staat. Mocht u voor sommige zaken geen toestemming willen
geven, dan is dat natuurlijk uw goed recht, maar school mag dan ook echt geen foto’s/
filmpjes gebruiken waar uw kind herkenbaar op staat. De kinderen die geen toestemming hebben, moeten dan voor sommige activiteiten letterlijk apart genomen worden
zodat ze niet op de foto komen. Soms blijkt dat dit niet de bedoeling van ouders is,
maar dat ze gewoon niet goed wisten wat er met het onderdeel waar geen toestemming voor werd gegeven, bedoeld werd. Overleg gerust even met de leerkracht over
de keuzes die u destijds gemaakt heeft. Veranderen naar ‘toch toestemming geven’ of ‘toestemming
intrekken’ mag altijd. Dit kan via de leerkracht of via een mail of telefoontje naar de administratie.

BVL LABEL
Ook dit schooljaar hebben we het Brabants Verkeersveiligheids Label weer toegekend
gekregen. Het bijbehorende budget gebruiken we voor onze nieuwe verkeersmetho-

de "Let's Go". Dat we dit label kunnen blijven behouden is mede dankzij de betrokkenheid van vele ouders met name onze verkeersouders en de brigadiers.
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KINDERBOEKENWEEK 2020 VAN 30 SEPTEMBER T/M 14 OKTOBER MET HET THEMA:
“En toen……………”
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is er weer een project tot stand gekomen door de samenwerking
tussen de bibliotheek, Museum De Wieger, Werkgroep Kunstzinnige Vorming Deurne en door
projectontwikkeling en coördinatie van Gemma Rakels. Zij vinden het belangrijk dat kinderen op een
speelse manier in aanraking komen met kunst, cultuur en literatuur in Deurne.
Tijdens het project is er enorm hard gewerkt om alle activiteiten te realiseren op een corona-veilige
manier. We gaan dit jaar niet naar de bibliotheek, maar de bieb stuurt verhalenverteller Annie Mulder op
dinsdag 29 september naar onze school voor de groepen 1 t/m 4. Zij gaat een verhaal vertellen, passend
bij het boek “De steen en de tijd” van Rian Visser.

Museum De Wieger heeft een programma in de tuin, zodat wij het museum veilig kunnen bezoeken en
een keer niet van binnen, maar van buiten kunnen bewonderen. Tijdens dit bezoek gaan de kinderen
aan de slag met het beschilderen van stenen. Deze stenen worden gebruikt om ‘het Tuinpad van mijn
vader’ te versieren.
Groep 3 en 4 bezoeken De Wieger op vrijdag 16 oktober en de groepen 1 en 2 gaan op dinsdag
27 oktober.
Voor deze activiteit hebben we begeleiding nodig. De leerkracht zal via ouderportaal een beroep op u
doen!

De groepen 5 t/m 8 lezen en werken met een eigen boek per groep aan het thema “En Toen………”
Wij gaan er samen gezellige, sfeervolle en vooral leesvolle dagen van maken!

3

NIEUWS VANUIT DE MR
Op donderdag 17 september hebben we de eerste vergadering van
dit schooljaar gehad. We hebben teruggeblikt naar afgelopen schooljaar. Het was een heel bewogen jaar. We kregen in maart te maken
met de Corona-maatregelen en het thuisonderwijs. En dan was er
ook nog het droevige bericht van het overlijden van Jessica.
Daarna zijn we aan de slag gegaan met de beleidsstukken van de school. Het jaarplan en de schoolgids
zijn goedgekeurd en komen binnenkort op de website te staan. Het respectprotocol en het beleidsplan
rekenen is bekeken.
Het team gaat dit jaar op een aantal vakgebieden een nieuwe methode kiezen. In alle groepen zal het
leerlingenvolgsysteem Looqin bekeken worden. Ook gaan alle groepen de komende tijd de sociaalemotionele methode Kwink uitproberen. In deze methode wordt er ook aandacht gegeven aan mediawijsheid, burgerschap en sociale integratie. Op de planning staat ook nog een nieuwe methode voor Natuur
en Techniek en er wordt gekeken naar een nieuw rapport. Tenslotte hebben we het gehad over de alternatieve informatie avond die nog op de planning staat.
Op donderdag 19 november om 20:00 uur vindt de volgende MR vergadering plaats. Om goed te kunnen
meedenken met het beleid van de school is het belangrijk dat we ook input krijgen van ouders. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd mailen naar oudersmr_zeilberg@prodas.nl of spreek ons aan.

Informatieavond LEO / full time hoogbegaafdenonderwijs.
Voor geïnteresseerde ouders is er donderdag 1 oktober een infoavond over het fulltime hoogbegaafdenonderwijs op basisschool St Willibrordus in Deurne. Inmiddels zijn er 5 Leo-klassen en krijgen 100
hoogbegaafde leerlingen uit de regio 5 dagen per week onderwijs dat past bij hun specifieke manier van
leren. Er wordt lesgegeven aan de groepen 2 t/m 8.
Tijdens deze avond zal een leerkracht van de Leo-afdeling aanwezig zijn. Zij zal toelichten hoe het hoogbegaafdenonderwijs vorm gegeven wordt. Ook zijn er ouders van kinderen die op de Leo zitten aanwezig. Zij zullen hun ervaringen delen over de school en het onderwijsaanbod. De avond duurt van 19.30
uur tot 21.30 uur.
Wilt u deelnemen aan deze informatieavond? Aanmelden is verplicht. Dit kan door een mail te sturen
naar petra.verhees@prodas.nl Geef hierbij ook aub aan met hoeveel personen u komt.

4

