Data
1 november
4 november
14 november
20 november
21 november
27 november

Fluorfeest
Inloopspreekuur GGD
Oudergesprekken groep 1
OV vergadering
Pyjamazingen groep 1 tm 4 17.00 – 17.45 uur
Nieuwsbrief

Wist je dat …
•

•

er in de aula een enorme poster hangt met daarop alle
miniatuurversies van de kunstwerken die we met heel de school
hebben gemaakt tijdens het Kunstweken-project? Verderop in
deze nieuwsbrief wordt hier ook aandacht aan besteed.
de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest op school al in volle gang zijn? We
ontvangen Sinterklaas en zijn Pieten op donderdag 5 december.

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mr@delageweijkens.nl
Geluksvogels
Als je aan een willekeurige ouder bij ons op school vraagt: “Wat wil je dat je kind
later wordt?” is er een grote kans dat we antwoorden krijgen zoals: gezond, oud en
gelukkig.
In een maatschappij waarin er veel wordt
gevraagd van flexibiliteit en er een grote druk ligt
op mensen is het des te belangrijker om
vaardigheden te bezitten om je eigen geluk te
sturen. Het kunnen omgaan met tegenslagen, het
denken in oplossingen en ‘het leven in het nu’ zijn
basisvaardigheden geworden.
Hierbij is het overigens niet zo dat leven in het nu
altijd positief moet zijn. De uitdaging zit hem erin
de veerkracht te vergroten op het moment dat het
‘nu’ niet als positief wordt ervaren.
Bovenstaande zette Mandy, Danique en Christine
aan het denken, zij hebben hiervoor een cursus
gevolgd op 12 september in Den Bosch:

Geluksvogels.
Bij deze cursus hebben zij geleerd om een basishouding aan te nemen waarbij ‘je
gelukkig voelen’ het uitgangspunt is, het (er) kennen van kwaliteiten, aandachtiger te
zijn, oplossingsgericht te denken en beter om te gaan met tegenslagen. Dit alles
onderbouwd middels een stuk theorie.
Met de theorie die zij zich hierbij eigen hebben gemaakt hebben zij op 10 oktober
het team geënthousiasmeerd. Tijdens dit studiemoment hebben zij de lespakketten
uitgedeeld aan alle collega’s. Aan de hand van dit lespakket bouwen de leerkrachten
met de klas aan 6 ‘geluksvaardigheden’:
• ken jezelf;
• gedachtenkracht;
• aandacht;
• dankbaar zijn;
• geven;
• veerkracht.
Tussen elke vakantie worden steeds 2 ‘geluksvaardigheden’ aangeboden. We willen
als school o.a. bereiken dat de leerlingen weten dat iedereen gedachtes heeft en je
hierin een keuze hebt hoe je hiermee omgaat.
Vraag jullie kinderen hier gerust naar, zodat jullie samen ‘the way of travel’ verder
kunnen doorlopen.
Voorstellen nieuwe stagiaire
Hoi allemaal,
Mijn naam is Mirte Kox en ik ben 19 jaar. Ik woon in Loon op
Zand tegenover de Lage Weijkens. Ik heb hiervoor 1 jaar aan
de Pabo gestudeerd, maar helaas heb ik mijn Propedeuse niet
gehaald en moest ik van de opleiding af. Ik probeer nu via een
tussenweg alsnog de opleiding af te ronden, zodat ik
uiteindelijk toch kan afstuderen aan de Pabo. Ik doe nu een
deeltijd opleiding, Ad PEP, wat staat voor: Associate degree
Pedagogisch Educatief Professional. Dit houdt in dat ik word opgeleid in 2 jaar om
mensen te coachen en een kind-mentor rol te vervullen. Na het afronden van het
eerste jaar moet ik een keuze maken of ik pedagogiek kies of educatief. Ik kies voor
educatief en daardoor kan ik uiteindelijk terug naar de Pabo om alsnog af te
studeren en voor de klas te kunnen staan. Ik ben aanwezig op de dinsdag,
donderdag en vrijdag. Op de dinsdag loop ik mee met de IB’er, op de donderdag
loop ik mee met meneer Maarten en juf Will en op de vrijdag kijk ik waar ik in de
klassen de leraar/lerares kan ondersteunen. Als u vragen heeft, spreek mij gerust
aan
Opening online museum Kunstweken
De tentoonstellingsfase van de Kunstweken
gaat in. Alle leerlingen hebben hun uiterste
best gedaan om een mooi kunstwerk te
maken, nu is het tijd ze daarmee eens goed
in het zonnetje te zetten. Met een volledig

aan hen gewijd online kunstmuseum kunnen we samen genieten van de
eindresultaten.
In de museumfolders die de kinderen mee naar huis hebben gekregen staat
uitgelegd hoe de leerlingen hun eigen museum kunnen openen. De kinderen krijgen
de mogelijkheid om mensen uit te nodigen voor de online ‘Grande Opening’. Alle
genodigden kunnen het kunstwerk vervolgens bewonderen. Ook kunnen wij samen
de kunstwerken nog eens bekijken en evalueren wat de kinderen geleerd en
gemaakt hebben.
Er is een online shop beschikbaar. Dit is echter niet wat wij promoten en daar hoeft
u dus geen gebruik van te maken. Het gaat ons om de mooie kunstwerken van de
kinderen, de hoge betrokkenheid en het leuke leerrendement wat dit project ons
heeft gebracht. Dat alle kindermusea zo snel mogelijk geopend worden is niet alleen
leuk voor de kinderen, maar ook noodzakelijk voor de laatste fase van de
kunstweken: Zien en Bespreken, waarbij aandacht is voor reflectie. Zonder activatie
zal het kunstwerk namelijk niet in de galerij te zien zijn. Dat zou toch zonde zijn voor
deze echte kunstenaars!

Fluorfeest vrijdag 1 november
Opvallen in het verkeer is, zeker in de komende
donkere maanden, ontzettend belangrijk. Elke
automobilist kent de schrik: onderweg in het
donker en dan plotseling een fietser voor je
bumper. Zonder licht, zonder reflectie. Remmen,
uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je licht dan
ook aan’! En ja, die hardlopers met hun
veiligheidshesjes aan, of de hond met lampje, die
ziet u wél. Daarom willen wij (alle BVL-scholen in
de gemeente Loon op Zand) kinderen, ouders en
andere volwassenen oproepen om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn in het donker.
Veiligheidshesjes met reflecterende stroken zorgen ervoor dat kinderen in het donker
tot op 150 meter ver zichtbaar zijn voor aankomende auto’s. Met donkere kleren
reikt de zichtbaarheid slechts tot 20 meter, met lichte kleren tot op 50 meter. Een
automobilist die 50 km/u rijdt, heeft 26 meter nodig om te stoppen en kan dus niet
tijdig stilstaan als een kind in donkere kleren de weg oversteekt.

Wij vieren op vrijdag 1 november een fluorfeest. Wij vragen u uw zoon en/of dochter
die dag een donkere jas mee naar school te geven (desnoods een donker vest). Alle
kinderen maken hun eigen donkere jas voor één dag zichtbaar. Zit er al iets wat
fluorescerend is op de jas? Geen probleem! Tevens hebben wij die dag onze eigen
blacklight speelzaal waardoor iedere leerling kan ervaren hoe je er met een zichtbare
jas dan ineens uitziet. Andere fluorescerende spullen als dassen, mutsen, schoenen
en reflecterende armbanden mogen deze dag natuurlijk ook mee naar school. Dan
ben je pas echt goed zichtbaar in het verkeer!
Drukte binnen
Tijdens de vergadering van de oudervereniging is gesproken over de grote drukte
’s ochtends bij het naar binnen komen. De drukte ontstaat mede doordat veel ouders
mee naar binnen lopen. Ons uitgangspunt is dat alleen ouders van 4-jarigen hun kind
naar de klas begeleiden. 5-jarigen kunnen evt. in de gang nog geholpen worden
waarna ze alleen de klas ingaan.
Als iedereen zich aan bovenstaande houdt (uitzondering in overleg daargelaten)
wordt het een stuk rustiger bij binnenkomst. Het team zal zich nog beraden welke
maatregelen nog meer genomen kunnen worden. Alvast dank voor uw medewerking.
Kiss & Ride zone
Ook is in dezelfde OV vergadering gesproken over de
verkeersveiligheid. De Kiss + Ride zone wordt blijkbaar ook
gebruikt als parkeerplaats. De zone is echt bedoeld om
kinderen snel in en uit te laten stappen. Chauffeurs van taxi’s
e.d. zullen door de directie benaderd worden om de
betreffende zone vrij te houden. We zoeken naar een
alternatief daarvoor.

KinderrechtenNUspel in de klas
Vanuit de GGD Hart voor Brabant dragen we er
mede zorg voor om alle kinderen in Nederland
veilig en gezond te laten opgroeien. Wat is
gezond en veilig opgroeien? Er is een kinderrechtenspel
ontwikkeld om kinderen uit groep 6-7-8 hier bewust van te
maken. Dit draagt bij aan de positieve gezondheid en
weerbaarheid van kinderen. Het sterkt hen hulp te vragen als dat
nodig is. Op maandag 28 oktober deed ook onze eigen groep 7
hieraan mee.
Naast de eigen groepsleerkracht en de jeugdverpleegkundige waren meerdere
professionals van de school betrokken om het spel samen goed te begeleiden in de
klas. Het was een interessante, fijne en leerzame middag.

