
 
 

 
 
Data 
 

1 februari 10 minutengesprekken groep 2 

5 februari Open ochtend voor ouders en kinderen die een school zoeken 

8 februari 1e rapport groep 3 tm 8 

12 tm 16 februari Carnavalsvakantie 

22 en 27 februari 10 minutengesprekken groep 3 tm 8 

  

 
Schooltijden 

Vorige week heeft u een folder ontvangen om mee te denken welke schooltijden uw 
voorkeur hebben. In de wandelgangen horen we dat het veel gespreksstof oplevert. 
Dat is  juist de bedoeling. Binnenkort ontvangt u een formulier om uw voorkeur aan 
te geven. 
 
Alle kinderen moeten kunnen opgroeien tussen de boeken  

  
Het initiatief  ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle 
(maar dan ook alle) kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten 
opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. Als er thuis mooie 
boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe leuk lezen en 
voorlezen is; hoe heerlijk het is om je te verliezen in een prachtig 
verhaal, in een onbekende wereld. Geletterdheid is bovendien een 
voorwaarde voor succes op school en later in de samenleving. Om 
die missie te laten slagen wordt ieder jaar in februari een klassiek 
jeugdboek ter beschikking gesteld voor maar 2 euro! 

 
Het jeugdboek van 2018 is Ronja de roversdochter van Astrid Lindgren. 
  
Hoe bereiken we alle kinderen? 
  
De vraag is hoe we juist óók de kinderen bereiken die thuis geen boeken hebben en 
van wie de ouders niet het geld hebben om boeken te kopen. Het antwoord is: 
DOOR MET Z’N ALLEN KINDEREN BOEKEN TE GEVEN! Ouders, grootouders, ooms, 
tantes, iedereen! Geven is veel leuker dan krijgen! En geven kan op vele manieren, 
bijvoorbeeld door, als je toch in de boekhandel bent om een boek te kopen voor je 
eigen kind, voor twee euro extra een boek te kopen voor een kind dat thuis geen 
boeken heeft. De boekhandelaar zorgt er dan voor dat dit boek bij het juiste kind 
terechtkomt. 
 
 



Stagewissel na de Carnavalsvakantie   
 
Na de Carnavalsvakantie gaan de studenten wisselen 
van stageklas. Dit geldt voor de meeste studenten, 
uitgezonderd de 4e jaars (afstudeerders). 
Zij blijven het gehele jaar in dezelfde groep.  
 
Aangezien we met de Blokkendoos / Lage Weijkens samen 1 opleidingsschool 
vormen, hebben studenten de kans om in één schooljaar 2 verschillende 
stagescholen te leren kennen. De meeste studenten ruilen dus niet alleen van 
stageklas maar ook van stageschool. 
 
Mochten hier vragen over zijn dan kunt u terecht bij meneer Pim (Lage Weijkens). 
Hij is als coördinator aangewezen voor de 2 scholen in samenwerking met FHKE 
(Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie, Pabo Tilburg). Op dinsdag is hij vrij 
geroosterd voor deze taak. U  treft hem één dagdeel op de Lage Weijkens en één 
dagdeel op de Blokkendoos aan. 
Loop gerust een keer binnen of mail hem op psmolders@delageweijkens.nl   
 
Vervanging bij zieke leerkrachten 

De griepgolf heeft ook op onze school toegeslagen. Veel leerlingen zijn ziek 

(geweest) en ook verschillende leerkrachten. Bij zieke leerkrachten zoeken we 

invallers bij de vervangerspool (RTC). 

Doordat er veel mensen ziek zijn heb je geluk als er een invaller beschikbaar is. Dat 

is ook de reden dat we de laatste tijd geen of veel verschillende invallers hebben 

gehad. Daar is niemand blij mee, hoe goed de invaller ook is. Dan hebben we ook 

nog het geluk dat we opleidingsschool zijn. We kunnen soms studenten inzetten om 

(onder toezicht van een collega) de groep over te nemen.  

Een andere optie die we gebruiken is de extra ondersteuning in te zetten. We 

hebben bij de formatie (groepsverdeling) echter gekozen voor deze ondersteuning 

met als doel alle kinderen een zo goed mogelijke begeleiding te geven. We kunnen 

dit omdat de groepsaantallen daar de mogelijkheid voor geven en tot nu toe zijn we 

tevreden met deze keuze.  

In uiterste gevallen kunnen ook nog de IB-er en directeur de groep overnemen als er 

geen afspraken staan. Hun eigen werk wordt dan doorgeschoven naar 's avonds..... 

De laatste mogelijkheid is kinderen thuis te laten. Daar zitten werkende ouders niet 
op te wachten. Toch moet u er rekening mee houden dat dit kan gebeuren. We laten 
dat dan op tijd weten zodat u thuis iets kunt regelen. 
 
 
MR Verkiezingen 
 
In de nieuwsbrief van december deed de MR een oproep onder de ouders om zich 
kandidaat te stellen voor het MR-lidmaatschap. Er heeft zich één ouder binnen de 
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termijn gemeld.  Deze ouder krijgt de kans om onze volgende MR vergadering in 
maart als toehoorder bij te wonen. Als de werkzaamheden overeenkomen met de 
verwachtingen is de kandidaatstelling definitief. Volgens de reglementen kan deze 
ouder dan automatisch de vacante plaats innemen en worden er geen verkiezingen 
meer gehouden.  
 
Vragenlijsten 

Op het moment van dit schrijven (donderdag 25 jan. 12.00 uur ) 
hebben 48 ouders de vragenlijsten ingevuld. 
Procentueel waren wij vorig jaar één van de hoogste deelnemers 
van onze Stichting. Daar zijn we trots op. Betrokken ouders! 

Alle scholen van Leerrijk hebben deze vragenlijsten nu uitstaan (leerlingen, ouders 
en personeel). De resultaten worden niet alleen op onze school zelf bekeken maar 
ook op stichtingsniveau. Er wordt dan onderzocht wat de verschillen zijn met als 
doel: wat kunnen we van elkaar leren? 
 
Hieronder nog eens de tekst die u eerder ontvangen heeft: 
 
Vorige week is de vragenlijst voor ouders uitgezet. U heeft daarvoor een link 
ontvangen om meteen bij de vragenlijst in het ouderportaal te komen. Ik vernam 
gisteren van een andere school dat de link naar de vragenlijst niet altijd werkt. Door 
in te loggen in het ouderportaal kunt u echter ook bij de vragenlijst komen. 
 
Een korte toelichting: 
Voortdurend willen we de kwaliteit van onze school optimaliseren en zullen we alles 
doen wat in ons vermogen ligt deze te verbeteren. U kunt ons hierbij helpen door 
deze oudervragenlijst (anoniem) in te vullen. HEEL BELANGRIJK: hoe meer ouders 
deze lijst invullen hoe beter we weten hoe de ouders onze school waarderen en waar 
we ons de komende tijd op moeten of kunnen richten. U heeft tot 8 februari de tijd 
dit onderzoek in te vullen. De vragen kunnen door beide ouders/verzorgers apart 
beantwoord worden. Dat kan alleen als uw e-mailadres bij ons bekend is (en uw 
account actief is). De lijst mag evt. ook op school op een pc ingevuld worden. 
 
Heeft u nog geen wachtwoord of bent u het vergeten, geef dan bij het inloggen aan 
dat u het wachtwoord vergeten bent. U krijgt dan automatisch een nieuwe. Heeft u 
geen account neem dan even contact op met de directeur (mag ook via de mail). 
Op het einde van de vragenlijst kunt u nog vragen of opmerkingen kwijt. Wij zouden 
het heel fijn vinden als u daar nog wat tops en tips over de school zou kunnen 
vermelden! 
 
U bent overigens niet de enige die een lijst invult. Om een compleet beeld van de 
school te krijgen vullen de leerlingen (groep 5 tm 8) en de leerkrachten een lijst in 
die we naast elkaar gaan leggen. 
Alvast dank voor uw medewerking. We rekenen net als vorig jaar op grote deelname. 
U wordt op de hoogte gesteld van de bevindingen. 
 
 



KIES Kinderen In Echtscheiding Situatie 
 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding 
van hun ouders. Het overkomt ze. Het kan 
zeer verschillend zijn hoe ze hiermee 
omgaan. 
Bij de spel/praatgroep KIES kunnen 
kinderen de scheiding leren begrijpen, 
een plaats geven en een manier vinden 
om te kunnen omgaan met alles wat ze 
moeilijk vinden aan de scheiding. 
Onderzoek, door de universiteit Utrecht, 
toont aan dat KIES helpt bij het beter 
verwerken van de scheiding en het contact 
met de ouders verbetert. 

Meer informatie kunt u lezen in de flyer die samen met deze nieuwsbrief aan u 

verzonden is. 

     Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie 

 

 
 
 
 

 

 
 


