
 

                                                                                                                                                                          

            
AGENDA 

  augustus Jarig 

1 zo   

2 ma   

3 di   

4 wo   

5 do   

6 vr   

7 za   

8 zo   

9 ma  Thomas uit groep 1-2 

10 di   

11 wo   

12 do  Puck uit groep 3-4 

13 vr   

14 za  Tobias uit groep 4-5 

15 zo   

16 ma  Aicha uit groep 3-4 

17 di   

18 wo  Cheryl uit groep 3-4 

19 do   

20 vr   

21 za  Fenne uit groep 8 

22 zo  Willem uit groep 7 

23 ma  Inez uit groep 4-5 

24 di   

25 wo   

26 do   

27 vr   

28 za   

29 zo  Jara uit groep 1-2 

30 ma  Pien uit groep 7 

31 di De school begint weer op 6 sep.  

September: 

13 sept: MR  21 sept: kinderen vrij vanaf 12.00 uur 30 sept: schoolreis 

20 sept INFO-avond 23 sept: schoolfeest   27-28-29 sept: verwachtingsgesprek   

NIEUWSBRIEF 

AUGUSTUS 2021 



 

 

In deze laatste nieuwsbrief voor de vakantie kijken we even terug op het afgelopen schooljaar, maar 

niet te lang…. we kijken liever vooruit. U leest dus ook onze plannen voor volgend schooljaar. 

 

Namens het team wens ik u en uw kinderen een geweldige vakantie. We hopen u op 6 september 

gezond en uitgerust weer terug te zien. 

                 

 

 

 

Welkom in groep 1-2 bij juf Anne-Marie en juf Suzanne, Thomas.  

We wensen jou een fijne tijd op onze school, met mooie momenten 

en warme vriendschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon, Bart en Wies zijn heel blij dat 

Joep is geboren. Een prachtige zoon!!! 

Proficiat. 

Ze maken het prima en genieten van een 

mooie tijd met z’n vieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELKOM OP SCHOOL 

GEBOREN 



 

 

 

 

 

 

Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen. Tijd om even terug te kijken naar het afgelopen jaar. Een 

ander schooljaar dan we hadden gedacht. Onderwijs op afstand en daarna in groepsbubbels naar 

school. Van u, als ouder, werd weer verwacht dat u ook nog onderwijs aan uw kinderen moest geven. 

We zijn onder de indruk van de manier waarop u dat heeft gedaan. Het digitale lesgeven is voor 

leerkrachten en kinderen een nieuwe uitdaging. We leren van onze ervaringen. 

 

We willen ook graag vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar. Wat verandert er? 

 

 

 

 

 
Zoals u weet ontvangen wij geld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. 

Na een uitvoerige analyse waarbij we domeinen uit de cognitieve maar ook de sociale ontwikkeling 

van de leerlingen bekeken hebben, zijn we gekomen tot een aantal interventies die we schoolbreed in 

gaan zetten. 

 

We gaan werken met een kleine groep 3. Dit is een relatief dure, maar ook werkbare interventie die het 

meest effectief is op de lange termijn bij jongere kinderen. Met een groep van 15 leerlingen, zien wij 

veel mogelijkheden om goed, en passend aanbod te bieden. 

 

Daarnaast hebben we de mogelijkheid om te gaan werken met instructies in kleinere groepjes. Dit gaat 

Lisa doen op maandag (om de week) donderdag en vrijdag.  

We kiezen voor instructiemomenten in kleine groepjes van twee tot vijf leerlingen. Vanaf zes of zeven 

leerlingen neemt de effectiviteit van de leerprestaties aanzienlijk af. Daarnaast gaat het bij deze 

interventie om 'gestapeld aanbod' dit betekent, dat wanneer er een 'boost gegeven wordt op rekenen, 

dit niet ónder de rekentijd maar bovenop de rekentijd van de groep gegeven wordt.  

Deze begeleiding wordt buiten de groep gegeven aan leerlingen die intensieve instructies nodig 

hebben op bepaalde leergebieden. Dit wordt ingezet voor de leerlingen die onvoldoende 

vaardigheidsgroei laten zien. Het doel is dat leerlingen de bij hen passende vaardigheidsgroei 
behalen. We nemen hiervoor de gegevens van de analyse, die door de leerkracht in de laatste periode 

van schooljaar 2020-2021 gemaakt en besproken is met de intern begeleider.   

EVEN VOORUIT EN TERUGKIJKEN 

NPO 



 

Het is belangrijk dat de instructie afgestemd is op de specifieke (leer)behoeften van de leerling.   

We werken met interventieperiode van 6 tot 8 weken, waarbij meetmomenten ingelast worden om de 

ontwikkeling van de leerlingen te volgen.  

 
Voor de hele school hebben we leerdoelen op het gebied van lezen en begrijpend lezen. Door te 

werken met 2 leerkrachten in de klas tijdens de lessen begrijpend lezen, kunnen we beter afstemmen 

op de groepsbehoeften en heeft de leerkracht zicht op wat er als aanbod gedaan wordt in de hele 

school. Dit geeft de school de mogelijkheid om tot leren van en met elkaar te komen.  

Ook wordt de school op dit onderdeel begeleid met behulp van een professionaliseringstraject onder 

leiding van taal-leesspecialisten van buitenaf. Hier wordt ook het NPO voor gebruikt om dit te 

financieren. Dit zijn duurzame interventies, zodat leerkrachten op langere termijn de vruchten plukken 

van de opgedane informatie en dit toe kunnen passen in de klassensituatie.  

 

We weten hoe belangrijk de sociaal-emotionele ontwikkeling is. Een kind komt pas tot ontwikkeling als 

hij/zij zich veilig, vertrouwd en gehoord voelt. We werken aan sociale vaardigheidsroutines in de 

groepen. Vooral de middenbouwgroepen hebben baat bij ondersteuning op dit gebied..  

We hebben in mei de veiligheidsmonitor afgenomen. 

In augustus ontvangen we het schoolrapport. De aandachtspunten uit dit rapport zijn de actiepunten 

voor het nieuwe schooljaar.  

We zetten in op een veilige, pedagogische omgeving met duidelijke afspraken.  

Het komende jaar informeren we u regelmatig over onze plannen. 

 

 

 

 

Het afgelopen jaar hebben we met veel plezier gewerkt met de Jeelo-projecten:  

Omgaan met elkaar, Omgaan met geld, Leren van personen van vroeger, Veilig in het verkeer, Zorgen 

voor dieren, Inrichten van je eigen omgeving.. Door het onderwijs op afstand en het werken in 

groepsbubbels is er vooral in de eigen groep aan de projecten gewerkt.  

We missen de gezamenlijke openingen en afsluitingen met de hele school. 

We missen vooral de ouders…. We willen zo graag laten zien waar we mee bezig zijn.  

We hopen dat het nieuwe schooljaar weer kansen biedt om u in de school te ontvangen. 

 

Voor komend jaar is de planning 

Week 37 tot en met 42 Leren voor later 

Week 45 tot en met week 51 Maken van je eigen product 

Week 2 tot en met week 8 Beleven van onze planeet 

Week 10 tot en met week 15 Zorgen voor jezelf en anderen 

Week 16 tot en met week 22 Veilig helpen 

Week 23 tot en met week 29 Omgaan met natuur 

We doen ook dit jaar weer een beroep op ouders om hun 

expertise tijdens de projecten in te brengen. Heeft u een beroep 

of hobby die past binnen een van deze projecten, dan 

waarderen we het als u dat doorgeeft aan de leerkracht. Bij het 

arrangeren van het project kunnen we daar rekening mee 

houden.  

 

 

 

 

 

 

JEELO 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9xNqx5P3iAhWM26QKHWbDAVkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJeeloNieuws%2Fposts&psig=AOvVaw0tWqJw6CJcVA3Mjc2v9XnX&ust=1561316767507484


 

 

 

 

 

In Parro hebben we alle oudercommunicatie onder één dak. Het sturen van foto’s 

en berichten, maar ook het persoonlijke contact en het bijhouden van uw 

privacyvoorkeuren staan allemaal bij elkaar. 

Parro kan als app op uw telefoon, maar het is ook mogelijk om vanaf uw computer 

in te loggen. 

 

In Parro heeft u de mogelijkheid om een jaarboek te maken van mooie herinneringen en foto’s. U kunt 

dit jaarboek zelf samenstellen. De kosten van het jaarboek zijn voor eigen rekening. 

 

Komend jaar is er de mogelijkheid om absenties door te geven via Parro. We informeren u daarover bij 

de start van het schooljaar. 

 

                               REKENMETHODE WIG5 

 

 

In de groepen 3-7 hebben we het afgelopen jaar gewerkt met WIG5 

We zijn erg tevreden over deze 

vernieuwde methode, die beter aansluit 

op onze EDI-manier van instructie 

geven. Komend jaar gaat ook groep 8 

WIG5 gebruiken. We blijven de papieren 

variant gebruiken. De afwisseling van 

het werken op papier en oefensoft-ware 

op de computer vinden we een 

meerwaarde voor de kinderen. 

 

 

We breiden ons rekenaanbod uit met 

RekenXL. Voor de groepen 3-8 zijn er 

acht verschillende projecten van vier 

weken. Dit wordt ingezet voor de kinderen die extra aanbod op rekengebied nodig hebben.  De 

projecten hebben een vaste opbouw en de kinderen werken naar een eindopdracht toe. 
 

 

 

 

Zoals jullie weten stopt Karin de Bie met haar taak als voorzitter en lid van de de MR. Nogmaals 

bedankt Karin, voor je inzet en betrokkenheid deze afgelopen 6 jaar! 

Suzanne Kessels heeft zich aangemeld als nieuwe MR lid. Welkom Suzanne! 

Daarmee is de MR gelukkig weer compleet voor het nieuwe schooljaar. Namens de ouders nemen 

deel; Ingrid Kloosterman (onze nieuwe voorzitter), Davinia van der Lee, Suzanne Kessels en namens het 

team Carien Brekelmans, Marieke Louter (secretaris), Suzanne Merkx en de directeur Wilma/Annelies. 

 

 

 

 

PARRO 

NIEUWS VAN DE MR 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMhfXW4vDiAhUBZlAKHfjXDYEQjRx6BAgBEAU&url=https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628&psig=AOvVaw1XglCuyJaZmf2DwcXqC2co&ust=1560869638469956


 

 

 

 

We delen graag met u de prachtige werkstukken die de kinderen gemaakt hebben tijdens het project: 

Inrichten van je eigen omgeving. Op woensdag 14 juli hebben alle kinderen naar de tentoonstelling 

gekeken. 

       
 

                                          
 

 

 

Gelukkig is het dit jaar weer gelukt om 

voldoende brigadiers te krijgen. 

Kanttekening is wel dat het maar net 

voldoende is. Mocht er iemand uitvallen 

dan is er meteen een probleem. We 

blijven dus op zoek naar mensen die in 

de ochtend van 8.10-8.30 uur willen 

brigadieren bij de kerk of het 

Pannenkoekenbos.  

Een speciaal dank je wel voor Suzanne 

Hofman die dit voor elkaar heeft 

gekregen, is hier echt op zijn plaats. 

Suzanne is de contactpersoon voor het 

brigadieren. U kunt zich bij haar 

opgeven of vragen om meer informatie. 

 

We bedanken ook alle ouders die het afgelopen jaar gebrigadierd hebben. De kinderen, ouders en het 

team zijn er blij mee. De eerste schoolweek (6-10 september) staan er geen brigadiers. Door de 

overstap naar de gemeente Boxtel is de training voor de verkeersbrigadiers nog niet geweest. 

 

JEELO-NIEUWS 

BRIGADIEREN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                             

                                                                           ZOMERVAKANTIE 2021  

HET TEAM WENST ALLE KINDEREN EN OUDERS EEN ONTSPANNEN EN 

FIJNE VAKANTIE.  

TIJD VOOR ELKAAR, GENIETEN MET ELKAAR. 

GROEP 8 VEEL SUCCES OP HET MIDDELBAAR. 

WE HOPEN IEDEREEN WEER GEZOND EN UITGERUST TERUG TE ZIEN OP 

6 SEPEMBER. 

                                                                 

                                                               TEAM WILLIBRORDUS 

FIJNE VAKANTIE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS 

NIEUWS UIT DE OMGEVING 


