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Nieuwsflits Oktober 2017

Beste ouders / verzorgers,
Voor u ligt de eerste Nieuwsflits van het
schooljaar 2017-2018. Het schooljaar is inmiddels
al weer enkele weken oud en we hopen dan ook dat
iedereen inmiddels, na een lange zomervakantie,
weer gewend is en een goede start heeft gehad.
Zoals u kunt zien bevat deze Nieuwsflits niet alleen
nieuws vanuit school, maar ook vanuit
peuterspeelzaal ‘Eigenwijs’, kinderdagverblijf
‘Ubbeltje’ en BSO (Buitenschoolse Opvang)
‘Abeltje’. Het is namelijk ons streven om steeds
meer samen toe te groeien naar één organisatie
met als einddoel het komen tot een Integraal Kind
Centrum (IKC). We zullen dit schooljaar dan ook
zeker weer vervolgstappen zetten in onze
onderlinge samenwerking en afstemming en willen
dus ook proberen om te komen tot een
gezamenlijke Nieuwsflits.
Wij wensen u veel leesplezier en wensen iedereen
ook alvast een hele fijne herfstvakantie! De
herfstvakantie duurt van maandag 16 oktober t/m
vrijdag 20
oktober.
Uiteraard is het
kinderdagverblijf
en de BSO tijdens
de vakantie
gewoon geopend.
Met vriendelijke groet,
Team basisschool Sint Martinus, Peuterspeelzaal
‘Eigenwijs’, Kinderdagverblijf ‘Ubbeltje’ en BSO
‘Abeltje’.

Nieuws vanuit de basisschool.
Oudercontacten.
Voor de herfstvakantie heeft u als ouders /
verzorgers een persoonlijk gesprek (gehad) met de
leerkracht(en) van uw kind(eren), het zogenaamde
kindbeeldgesprek. Als school vinden wij uw inbreng
namelijk ontzettend belangrijk. Iedere ouder /
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verzorger kent zijn / haar
kind immers het allerbeste en
kan de leerkracht(en) dus van
wezenlijke informatie voorzien
om, waar mogelijk, rekening
mee te houden in de
begeleiding van uw kind(eren).
Wij hopen dat u het
kindbeeldgesprek ook als zeer
waardevol heeft ervaren en
willen iedereen bedanken voor zijn/haar
voorbereiding op dit gesprek en de openheid tijdens
de gesprekken. Op deze manier kunnen wij samen
zorgen voor uw kind, onze missie is immers ‘Uw kind,
ook onze zorg’.
Ook nieuw sinds dit schooljaar is dat de algemene
ouderavond aan het begin van het schooljaar alleen
heeft plaatsgevonden in de groepen 1 en 2 en dat de
ouders / verzorgers van de groepen 3 t/m 8 de
groepsinfo ‘op papier’ hebben ontvangen via ISY.
M
Daarnaast gaan de kinderen dit schooljaar twee
i.p.v. drie rapporten ontvangen (in maart en einde
schooljaar).
Bovenstaande keuzes hebben we gemaakt om de
volgende redenen:
 Wij willen de eerste periode van het
schooljaar veel meer insteken op het
sociaal-emotionele aspect en het
welbevinden bij de kinderen i.p.v. direct de
nadruk te leggen op de leerprestaties,
omdat het nog beter leren kennen van uw
kind en daar waar mogelijk rekening houden
met de behoeften van uw kind een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het
leren en de ontwikkeling van uw kind.
Daarom investeren wij ook in het voeren van
persoonlijke kindbeeldgesprekken met alle
ouders / verzorgers individueel.
 T.a.v. de algemene ouderavond gaven diverse
ouders / verzorgers ons afgelopen
schooljaar terug dat deze minder waarde
heeft als de werkwijze van de school
eenmaal duidelijk is en dat diverse ouders /
verzorgers liever persoonlijk met de
leerkracht(en) praten dan een algemene
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ouderavond bezoeken. Daarom hebben we
er ook voor gekozen om alleen een
ouderavond te houden in de kleutergroepen
en konden we ook meer tijd en energie
steken in de persoonlijke
kindbeeldgesprekken met u als ouders /
verzorgers.
We hebben geconstateerd dat de periode
vanaf de zomervakantie tot het in
voorgaande schooljaren 1e rapport in
november eigenlijk te kort was om een
vertrouwd beeld te geven van de
leerprestaties van uw kind. Vaak waren de
rapportcijfers gebaseerd op een of hooguit
twee toetsen en wij vonden deze
informatie eigenlijk te beperkt om al een
rapport voor uw kind op te stellen in
november. Door twee rapporten uit te
geven en de twee rapportgesprekken nu te
plannen in maart en indien nodig in juni,
kunnen we ook garanderen dat we een
vertrouwd beeld m.b.t. de ontwikkeling van
uw kind met u kunnen delen in de rapporten.
We beschikken dan namelijk naast
informatie vanuit observaties van uw kind in
de groep en toetsen vanuit onze methoden
ook over de resultaten van de Cito-toetsen
van uw kind, welke twee keer per jaar
worden afgenomen (vandaar ook de keuze
voor rapporten in maart en juni). Bovendien
weet u als ouder / verzorger toch dat u
altijd welkom bent op school als u vragen of
opmerkingen heeft over het welbevinden of
de ontwikkeling van uw kind. Dit kan dus ook
op andere momenten dan tijdens de
geplande rapportgesprekken.

Uiteraard zullen wij aan het einde van het
schooljaar ons nieuwe beleid rondom
oudercontacten evalueren en indien nodig
bijstellen. Mocht u ons uw mening willen meegeven,
dan kunt u deze laten horen bij de directie of een
mail sturen naar info@bsstmartinus-beek.nl

Speerpunten schoolontwikkeling.

voortgang van onze speerpunten. Dit doen wij via
onze “Nieuwsflitsen’ en tijdens een algemene
ouderavond welke gepland staat op dinsdag 16
januari as. (zie schoolkalender). Tijdens deze
ouderavond kunnen we dan ook met elkaar in
gesprek over ontwikkelingen op onze school.
Onze speerpunten voor dit schooljaar en de
komende jaren:
 Wij willen de samenwerking met onze
‘kindpartners’ (m.n. BSO, Peuterspeelzaal en
Kinderdagverblijf) verder intensiveren met
als doel om op de langere termijn te komen
tot een Integraal Kind Centrum (IKC).
 Wij willen dit schooljaar qua ICT onze
hardware vervangen en deze vervanging
aangrijpen om ook te kiezen voor andere
organisatievormen/werkwijzen rondom het
gebruik van ICT binnen ons onderwijs om
zodoende nog beter aan te sluiten bij het
kind.
 Wij willen ons klassenmanagement nog eens
‘onder de loep nemen’ en ook met behulp van
de inzet van (vernieuwde)
adaptieve software
ervoor zorgen dat de
kinderen zoveel mogelijk
passend onderwijs
geboden krijgen.
 Wij willen het aanbod rondom
‘Programmeren en Coderen’ verder door
ontwikkelen.
 Wij vervolgen het PBS-traject (2de
trajectjaar van de 3
trajectjaren) om
uiteindelijk een PBSschool te worden.
 Wij implementeren de
nieuwe versie van de methode Schatkist in
de groepen 1 en 2.
 Wij implementeren de nieuwe versie van de
methode Veilig Leren Lezen in groep 3.
 Wij willen nog meer als team samen
nadenken over en werken aan welbevinden
en leeropbrengsten van alle kinderen op
onze school, zodat we ook als team nog meer
gebruik kunnen maken van elkaars
kwaliteiten. Ook willen wij samen blijven
nadenken over mogelijke nieuwe
organisatievormen van ons onderwijs welke
mogelijk nog beter tegemoet kunnen komen
aan de behoeften van de kinderen.

Ook dit schooljaar willen wij ons als school weer
verder ontwikkelen. Onderwijs is immers continu in
beweging. Voor dit schooljaar hebben we qua
schoolontwikkeling weer een aantal speerpunten en
uiteraard zullen we u, evenals vorig schooljaar,
weer regelmatig op de hoogte houden van de
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Njoy-aanbod.

ook goed om te werken aan leesmotivatie bij
kinderen.

Op dinsdag 12 september
jl. hebben alle kinderen
mogen genieten van een
heerlijke ‘warming-up’ op
het schoolplein aan het
begin van de schooldag.
De medewerkers van
Njoy hebben deze ‘warming-up’ verzorgd en
vervolgens flyers uitgedeeld om hun naschoolse
aanbod aan activiteiten en de nieuwe website waar
alle informatie over NJoy te vinden is te promoten.
Wij als school zijn altijd enthousiast over het
aanbod dat NJoy gedurende het schooljaar heeft
voor de kinderen van de Beekse scholen. Wellicht
een tip om hun website eens te bezoeken:
NJOYBEEK.NL

Bijzondere activiteiten.
Naast allerlei activiteiten in de groepen, waarover
u geïnformeerd wordt via ISY of via uw kind(eren),
hebben dit schooljaar op school ook al een aantal
activiteiten voor de hele school plaatsgevonden.
Twee activiteiten willen we er in deze Nieuwsflits
zeker even uitlichten:
Podiumfeest.
Zoals u in de schoolkalender heeft kunnen lezen,
zijn dit schooljaar de podiumfeesten weer gepland.
Op donderdag 28 september jl. vond het
podiumfeest voor de groepen 1 t/m 4 plaats en op
vrijdag 29 september vond het podiumfeest voor
de groepen 5 t/m 8 plaats. De kinderen hebben zelf
weer gezorgd voor leuke optredens en het publiek,
waaronder ook ouders / verzorgers, opa’s, oma’s en
de peuters van de peuterspeelzaal, heeft vast ook
genoten van deze optredens. Ook dit zijn uiteraard
mooie leermomenten voor uw kind(eren) en biedt de
kinderen ook de mogelijkheid hun talenten te laten
zien.
Kinderboekenweek.
Ook dit schooljaar
hebben we uiteraard
weer volop aandacht
besteed aan de
kinderboekenweek.
Lezen is immers heel
belangrijk voor de ontwikkeling en daarom is het
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Het landelijke thema van de kinderboekweek was
dit jaar ‘Gruwelijk eng’ en al voordat de
kinderboekenweek officieel van start ging, was ons
gebouw al helemaal versierd in het thema. Tijdens
de opening op 4 oktober jl. waren twee leerkrachten
veranderd in echte heksen en ook de kinderen
mochten verkleed naar school komen. Zodoende
zorgden we voor een spetterende opening van de
kinderboekenweek. De volgende kinderen waren
door de heksen uitgekozen als griezeligst verklede
kinderen en wonnen zodoende de ‘griezelwedstrijd’
en kregen ook een echt ‘griezeldiploma’: Nena
Dobbelstein uit groep 1-2B, Jules Frissen uit groep
3, Jip Stijnen uit groep 4, Sam Rikers uit groep 5,
Boukje Conings uit groep 7 en Lorenzo Gelissen uit
groep 8. Jongens en meisjes, van harte
gefeliciteerd! En uiteraard ook een felicitatie voor
alle andere kinderen die zo mooi verkleed naar
school kwamen.
Donderdag 12 oktober as. sluiten we de
kinderboekweek af met een kinderboekenruilmarkt.
Alle kinderen hebben de afgelopen week een of
meerdere boeken mee naar school gebracht die ze
zelf niet meer lezen. Al deze boeken worden
donderdag as. uitgestald, zodat alle kinderen een
‘nieuw boek’ kunnen uitkiezen. Ook deze activiteit is
natuurlijk gericht op het promoten van lezen bij de
kinderen.

Kaartenactie.
Om te zorgen voor wat meer inkomsten voor onze
oudervereniging om leuke activiteiten voor de
kinderen te
organiseren
zonder dat
ouderbijdrage
moest worden
verhoogd (alles
wordt ook immers duurder), neemt onze school deel
aan een kaartenactie. De kinderen zijn in de groep
aan de slag geweest om een tekening te maken in
het kader van het thema ‘feest’. Van deze
tekeningen zullen kaarten gedrukt worden die de
kinderen naderhand mogen verkopen. Meer
informatie volgt nog.
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Stagiaires & vrijwilligers.

Verkeersveiligheid.

Wellicht heeft u het al gezien of gehoord van uw
kind(eren) dat er op dit moment diverse stagiaires
actief zijn op onze school. Dat is natuurlijk heel
fijn, want naast dat we allemaal van elkaar kunnen
leren betekent dit ook ‘extra handen’ in de school,
hetgeen ten goede komt aan de begeleiding van uw
kind(eren). In onderstaand overzicht laten wij u
weten welke stagiaires op dit moment op school
actief zijn:

Wij willen iedereen er weer
eens op wijzen dat we samen
verantwoordelijk zijn voor een
verkeersveilige omgeving,
zodat onze kinderen veilig de
school kunnen bereiken en
kunnen verlaten. Het is
verstandig om zeker rondom de school de maximum
toegestane snelheid te hanteren en goed uit te
kijken en auto’s te parkeren op daarvoor bestemde
plekken. Ook het stoppen met de auto om uw
kind(eren) te laten uitstappen dient te gebeuren op
plekken waar dat is toegestaan. Laten we er dus
met z’n allen nog eens goed op letten dat we een
veilige omgeving voor onze kinderen creëren.













Juf Juliëtte Leusen (2de jaars stagiaire
onderwijsassistente op donderdag en
vrijdag) in groep 4 en ook werkzaam in de
groepen 3 en 5.
Juf Femke Groen (3de jaars stagiaire
onderwijsassistente op maandag en dinsdag)
in groep 1 instroom en ook werkzaam in
beide groepen 1-2.
Juf Desney Janssen (1e jaars stagiaire
pedagogiek op donderdag) in groep 8 en ook
eventueel werkzaam in overige groepen
cluster bovenbouw.
Juf Evi van Osch (1e jaars stagiaire
pedagogiek op donderdag) in groep 1-2A en
ook eventueel werkzaam in overige groepen
cluster onderbouw.
Juf Lois Notten (1e jaars stagiaire
pedagogiek op donderdag) in groep 5 en ook
eventueel werkzaam in overige groepen
cluster middenbouw.
Juf Sabine Boers (1e jaars stagiaire
pedagogiek op donderdag) in groep 7 en ook
eventueel werkzaam in overige groepen
cluster bovenbouw.

Daarnaast werken er op dit moment ook nog twee
vrijwilligers op onze school en ook die zorgen voor
‘extra handen’ en dus begeleiding in de groepen.
Juf Monja Wouters is gestart in groep 6 en is
indien nodig ook beschikbaar voor de andere
groepen in het cluster bovenbouw. Juf Monja werkt
op donderdagochtend op onze school.
Juf Yvonne Paes werkt net als vorig schooljaar
opnieuw een ochtend per week als vrijwilliger in
groep 3.
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De handhaving ziet hier ook op toe. Er hebben dit
schooljaar al diverse controles plaatsgevonden en
we hebben vernomen dat er ook al bekeuringen zijn
uitgedeeld. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Nieuws vanuit peuterspeelzaal.
Ons nieuwe vriendje op de peuterspeelzaal.
Op de peuterspeelzaal zijn we dit jaar begonnen
met het thema “Welkom Puk”. Puk is een knuffel die
voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat en nog
niet weet hoe het
er reilt en zeilt. Zo nam hij bijvoorbeeld zijn jasje
mee naar binnen en
gooide het speelgoed op een grote hoop i.p.v. het in
de juiste bakken
op te ruimen.
Hij moet nog
veel ontdekken
en leren en wie
kan hem daar
beter bij
helpen dan de
peuters van
onze zaal?
Ze helpen Puk
overal mee waar het niet helemaal goed gaat en
leren zo de weg in de peuterspeelzaal. Puk en de
peuters worden op deze
manier de beste vriendjes van elkaar en wat ze dit
schooljaar nog samen gaan meemaken leest u de
volgende keer….
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Wist u dat….
-Kinderen van groep 7 en 8 bij de peuters komen
voorlezen? Niet alleen in de nationale voorleesweek
maar ook regelmatig in de rest van het schooljaar!
-De peuters zijn gaan kijken naar het Podiumfeest
van de basisschool en ze adembenemend zaten te
kijken naar de optredens van de kinderen?
Groetjes,
Leidsters peuterspeelzaal ‘t Eigenwijsje

Nieuws vanuit kinderdagverblijf.
Pleisters plakken.
Op het kinderdagverblijf
werken we met thema’s.
Momenteel hebben we het
thema ‘pleisters plakken’.
Daarom kwam er een echte
dokter op bezoek. Dokter
Fleur had gevraagd of
iedereen een knuffel wilde
meenemen, zodat we die konden onderzoeken.
Dokter Fleur had ook een grote dokterstas
meegenomen. Daar zaten heel veel spullen in en de
kinderen vonden het
erg interessant. Er
zaten spuitjes,
pleisters, verbandjes,
een bloeddruk meter
en een stethoscoop in.
Dit mochten de
kinderen allemaal
gebruiken om de knuffels beter te maken. Gelukkig
gingen alle patiënten weer beter en goed verzorgd
naar huis.

Voor meer informatie kunt u altijd even bellen of
mailen. Ook kunt u heel veel informatie vinden op
onze site.
Telefoon: 06 - 28 76 82 90
E-mail: bsoabeltje@piwgroep.nl
Openingstijden
maandag-, dinsdag- en
donderdagmiddag van 15.00 18.00 uur. woensdagmiddag van 12.30 - 18.00 uur.
vrijdag van 8.00 - 18.00 uur.
's Ochtends is extra opvang mogelijk vanaf 7.00 of
7.30 uur totdat de basisschool begint. Tijdens
studiedagen en in schoolvakanties zijn kinderen
welkom tussen 7.30 - 18.00 uur

Nieuws vanuit BSO.
Bij BSO ‘Abeltje’ kunnen de kinderen ook heel veel
leuke activiteiten doen. Knutselen, spelletjes
spelen, buiten spelen, dingen bouwen en over een
tijdje kun je zelfs in onze nieuwe bouwhoek je
eigen kunstwerken bouwen.
Soms hebben we ook gasten die iets komen
vertellen, bijvoorbeeld de brandweer, een
dierenarts of een dokter. In de vakanties gaan wij
ook vaker weg. Samen naar Ballorig, ergens wat
eten of naar een andere leuke plek!
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