Data
2 december
5 december
6 december
9 december
18 december
18 december
20 december
23 december

Inloopspreekuur GGD
Sinterklaas op school
Vrije dag voor groep 1 tm 4
MR Vergadering
Nieuwsbrief
’s avonds Kerstviering van 17.30 tot 19.30 uur
Vrije dag voor groep 1 tm 4
Start Kerstvakantie tm 3 januari

Wist je dat …
•
•
•
•
•
•
•

•

juf Mandy en juf Danique cursussen gaan volgen op het gebied
van hoogbegaafdheid?
de leerkrachten nog steeds volop oefenen met hun
coachingsvaardigheden?
de leerlingen van de onderbouw een geslaagd uitje naar het Pietenhuis hebben
gehad?
we een nieuwe WO-methode hebben uitgekozen: Blink!? We gaan deze na de
kerstvakantie uitproberen.
we zijn gestart met het thema geluksvogels in iedere klas? In deze periode zijn de
takjes ken jezelf en gedachtekracht behandeld.
we binnenkort een proefles gaan doen van een nieuwe methode voor sociaalemotioneel leren van KWINK?
groep 1 tm 4 vorige week donderdag in hun pyjama hebben
gezongen op school en dat Sinterklaas, die bij de Venloene
op bezoek was, even is komen luisteren naar die prachtige
Sinterklaasliedjes?
Sinterklaas onze school bezoekt op donderdag 5 december? Zie verderop in de
nieuwsbrief.

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mr@delageweijkens.nl

Sinterklaas op school donderdag 5 december

alle groepen.

Op 5 december zal de Sint samen met zijn Pieten weer een bezoek
brengen aan de Lage Weijkens.
We verwachten hem om 8.30u te ontvangen.
We willen alle ouders die dit willen bijwonen vragen om achter de
kinderen plaats te nemen, zodat er voldoende ruimte is voor de
Sint en de kinderen.
Natuurlijk zal Sinterklaas deze dag ook een bezoekje brengen aan

Eftelingdag maandag 30 maart 2020

Ook dit schooljaar zijn we met alle kinderen van de Lage Weijkens weer van harte
welkom in de Wereld vol Wonderen van de Efteling. De Eftelingdag staat gepland
op maandag 30 maart 2020. Noteert u deze dag alvast op de kalender? In januari
volgt er verdere informatie.
Naar binnen komen
Enkele weken geleden hebben we maatregelen
genomen om het naar binnen komen van de
kinderen beter te laten verlopen. De snelheid
waarmee dat gegaan is heeft menigeen verrast
maar vooral ook de korte informatie die daarover
gegeven is. Graag willen we daarop terugkomen,
zonder op dit moment twijfels te hebben dat het
een goede keuze blijkt te zijn.
In de vergadering van de Oudervereniging is het ‘naar binnenkomen’ van de
kinderen ter sprake gekomen. Het werd als onveilig gezien omdat jong en oud
kriskras door elkaar de school binnen gingen. De kleinsten werden soms letterlijk
overhoop gelopen. Als we dan praten over veiligheid en rust bij kinderen was hier
een slag te slaan.
Er werd afgesproken dat er een stukje in de nieuwsbrief zou komen om de veiligheid
bij het binnenkomen te verbeteren. Tevens zou dit onderwerp in de teamvergadering
op de agenda komen. Die nieuwsbrief ging op dezelfde dag uit als dat de
teamvergadering plaatsvond. In die vergadering was ruimte om dit onderwerp goed
te bespreken (in kleine groepjes en daarna samen) om onafhankelijke voorstellen te
krijgen. Het voorstel dat er uitkwam is inmiddels bij u bekend. Het besluit om de

maatregelen de eerstvolgende week in te laten gaan was daarom snel genomen. Dat
was achteraf gezien ook wel supersnel. Voorts hebben we ook gekeken hoe het
proces verlopen is. We kwamen daar vooral uit op de informatievoorziening naar u.
Meer uitleg zoals hierboven zou meer begrip gekweekt hebben. Een leerpunt voor
een volgende keer. Dit is op de vergadering van de Oudervereniging ook
teruggegeven.
Wat zien we nu gebeuren?
• In de bovenbouw zijn de kleinsten al binnen vóór de oudere kinderen.
• Er is orde en rust in de gang en de doorloop is supersnel. De leerkrachten zijn bij
hun groep.
• Bij de groepen 1-2 is de doorloop ook supersnel.
• De kinderen hebben geleerd zelf hun spullen op te ruimen (zelfstandigheid).
• Ze moesten wel wennen aan het eerder afscheid nemen, maar het maakt bijna
alle kinderen nu niets meer uit.
• De lessen beginnen eerder.
Concluderend:
Een besluit waar wij nog steeds volledig achter staan en inmiddels ook veel ouders,
voor zover wij begrepen hebben. En ons leerpuntje zullen we ter harte nemen.
Kerstviering woensdag 18 december
De Sint en zijn Pieten zijn nog in het land, maar de
voorbereidingen voor de Kerstviering zijn achter de
schermen al volop bezig. Dit jaar staat de viering
gepland op woensdag 18 december van 17.30 uur
tot 19.30 uur. Binnenkort ontvangt u een brief met
meer gedetailleerde informatie over de invulling van de
viering.
Er zal in ieder geval een lampionnentocht door het dorp
plaatsvinden. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die onderweg iets voor de
kinderen willen uitvoeren/-delen. Als u in de gelegenheid bent ons te helpen, kunt u
contact opnemen met juf Danique (groep 4) of juf Mandy (groep 7).
Regenweer
Sinds een aantal weken worden de kinderen op het schoolplein
door hun juf of meneer opgehaald. Bij hevige regenbuien, zoals
we de afgelopen weken hebben mogen meemaken, zullen wij
zorgen dat de deuren enkele minuten eerder open gaan en de
kinderen druppelsgewijs naar binnen kunnen lopen.
Kinderen in Echtscheidingsituatie
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.
Toestemming
In kleine groepen en onder begeleiding van twee speciaal opgeleide KIES-coaches
komen de kinderen 8 keer 1 uur samen met lotgenoten bij elkaar, zoveel mogelijk op
hun eigen school. Kinderen kunnen alleen meedoen wanneer beide ouders
toestemming geven. Voor de ouders is er een informatie- en evaluatiebijeenkomst.
Onderwerpen
Vragen die aan de orde komen, tijdens praat- en spelmomenten:
• wat weet je nog van de scheiding?
• hoe is de situatie nu?
• hoe zie jij de toekomst?
• begrijp je de scheiding?
• hoe is de communicatie tussen jou en je vader en moeder?
• wat heb jij nodig om je situatie te verbeteren?
Informatie voor kinderen
Zijn jouw ouders gescheiden, kort of lang geleden? Wil je daarover praten of van
anderen horen? Wil je er beter mee leren omgaan en kijken hoe anderen er mee
omgaan? Kun je er al goed mee omgaan en heb je tips om andere kinderen te
helpen? Mag je van je ouders mee doen? Geef je dan op voor KIES!
KIES helpt!
Cindy Brekelmans - (school)maatschappelijk werker
Jacob Ruysdaelstraat 14, Kaatsheuvel
Gemeente Loon op zand
06 120 54 156 | cindybrekelmans@farent.nl
www.farent.nl | 088-0237500
Aanwezig: maandag t/m donderdag & vrijdagochtend

Per 1 januari zijn Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Welzijn Divers
samen Farent.

