Schooljaar 2019-2020

PRIKBORD 4
3 september 2014

14 november 2019

Nieuws van de directie
Nieuwe kwaliteitsaanpak

In Nederland is het gebruikelijk dat alle scholen werken met een kwaliteitssysteem of kwaliteitsaanpak. Het team van De vier Heemskinderen heeft
besloten om samen met een aantal andere Optimusscholen aan de slag te gaan
met een nieuwe kwaliteitsaanpak. Dit houdt in dat wij de regels/routines die wij
op onze school hebben vastgesteld en hanteren bij elkaar verzamelen en
verwerken in een aantal kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten zijn
onderverdeeld in de volgende vijf groepen:
• Ouders
• Leerling
• Leiding
• Passend onderwijs
• Leraar

In de loop van dit schooljaar en de volgende schooljaren zal ik in het Prikbord en
in onze schoolgids de kwaliteitskaarten die klaar zijn en met name geschreven
voor ouders opnemen zodat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij
van ouders/verzorgers verwachten.
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Zo zijn er voor ouders bijvoorbeeld de kwaliteitskaarten in de maak met het
onderwerp:
•
•

KWALTITEITSKAART OUDERSBETROKKENHEID
KWALITEITSKAART VERZUIM EN TE LAAT KOMEN

Aangepast verlofformulier dat hoort bij de kwaliteitskaart verzuim
Van het REGIONAAL BUREAU LEERPLICHT BRABANT NOORD OOST RBL BNO
hebben wij een nieuw aanvraagformulier voor verlof ontvangen en in
gebruik genomen. Het formulier is aangepast volgens de richtlijnen van de
Leerplichtwet. Op de achterzijde van het formulier is een uitgebreide toelichting
opgenomen waar U kunt lezen op welke gronden je verlof buiten de
schoolvakanties aan zou kunnen vragen. Besef wel dat een aanvraag nog niet
per definitie inhoudt dat je ook verlof krijgt. Bij ongeoorloofd verzuim ben ik
wettelijk verplicht om dat te melden bij de leerplichtambtenaar van RBL BNO.
Graag uw aandacht hiervoor zodat teleurstellingen en/of mogelijke boetes
voorkomen kunnen worden. U kunt het aanvraagformulier voor verlof vinden op
onze website, onder het tabblad “Ouders”. U kunt ook een exemplaar bij de
directeur c.q. administratie ophalen.
Met vriendelijke groet, Michel van der Kraan directeur

Verjaardagen
November
Dag
4
4
23

Naam
Marly Kuijpers (2014)
Linde Wieland (2012)
Cas van Thiel (2008)
Tijn Goets (2012)

Groep
groep 1-2
groep 3-4-5
groep 6-7-8
groep 3-4-5

Naam
Celia Laanen (2011)
Esmee van Heesewijk (2015)
Ted van Dijk (2011)
Niek Kuijpers (2013)
Faes Hanegraaf (2014)
Noor Hendriks (2007)

Groep
groep 3-4-5
groep 1-2
groep 3-4-5
groep 1-2
groep 1-2
groep 6-7-8

December
Dag
7
16
18
18
23
24

Sinterklaas
Op donderdag 5 december zal de Sint met wat pieten een bezoekje brengen aan
onze school. Deze dag mogen de kinderen natuurlijk als piet naar school komen,
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maar dit hoeft niet. We zullen de Sint verwelkomen met een welkomsdans.
Daarna zal de Sint aan elke klas een bezoekje brengen en wie weet neemt hij
nog iets voor ons mee… De peuters zullen deze dag ook aanwezig zijn, dus ook
daar gaat hij zeker langs. De kinderen van groep 6-7-8 maken voor deze dag
surprises voor elkaar.

Nationaal Schoolontbijt
Donderdag 7 november vond het Nationaal Schoolontbijt plaats. Het was een
gezellige ochtend waarbij we genoten hebben van een heerlijk ontbijtje. Aan elke
tafel zat een leerling van groep 7 of 8 die, waar nodig, kon helpen met het
smeren van de broodjes en boterhammen.

Nieuws van groep 1-2
We hebben het thema van de beer met het gat in zijn emmer van de week
afgesloten en zijn gestart met activiteiten rondom Sinterklaas. De herfst zal
langzaam verdwijnen uit onze klas en maakt plek voor Sinterklaasversiering. Op
school zijn we natuurlijk ook druk met alle gebeurtenissen rondom Sinterklaas.
Daarom kijken we elke ochtend het Sinterklaasjournaal van de vorige avond
terug.

Nieuws van groep 3-4-5
De lessen van blink gaan de komende weken over gezellige tradities; het
belangrijkste in dit thema is het inzicht dat er in de Nederlandse cultuur veel
eigen tradities zijn. Een aantal van deze tradities zijn in de donkere dagen in de
herfst en de winter. (denk maar aan Sinterklaas en Kerst)
Op school volgen we iedere dag het Sinterklaasjournaal van de vorige avond.
Deze periode zijn we ook gestart met de lessen van verkeer; komende weken is
er aandacht voor o.a. oversteken, verkeerslichten en enkele verkeersborden.
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Nieuws van groep 6-7-8
Blink
We zijn gestart met een nieuw thema vanuit de methode Blink. Dit thema heet
Stem op mijn partij. De kinderen gaan tijdens de lessen eerst informatie
inwinnen over de verschillende dilema’s die zich voordoen in de wereld.
Bijvoorbeeld: mogen dieren gekloond worden om medicijnen te kunnen
ontwikkelen, wat vinden wij dat er voor maatregelen genomen moeten worden
om het broeikaseffect tegen te gaan. Aan het einde van het thema volgt een
toets over de lesstof, daarna gaan de kinderen aan de slag met het oprichten van
een partij en worden er verkiezingen gehouden.
Surprise
Volgende week worden de lootjes getrokken en kunnen de kinderen vol
enthousiasme aan de gang gaan met het maken van een surprise. Kinderen
maken een leuke surprise, maken een gedicht van minimaal 15 regels en kopen
een cadeautje van €5,- voor het kind wat op het lootje staat. Het is natuurlijk het
allerleukst als je geheim weet te houden voor wie jouw surprise is! Op donderdag
5 december vieren we het sinterklaasfeest. Ik wens iedereen een hele fijne
voorbereiding.
Mediatorentraining
Binnenkort starten de kinderen van groep 7/8 met de mediatorentraining. Binnen
onze methode Vreedzame school is dit een terugkerende training die elk jaar
opnieuw gegeven wordt. De kinderen leren hoe ze mediator kunnen worden. Alle
leerlingen krijgen de training. Aan het einde hiervan mogen zij zelf beslissen of
zij ook werkelijk mediator willen worden. Voor het officieel worden van mediator
is een handtekening van ouders nodig. U ontvangt hier t.z.t. bericht over.

Agenda
5 december:
6 december:
10 december:
12 december:
19 december:
23 december t/m
3 januari:

Sinterklaasviering
studiedag kinderen vrij
leerlingenraad
Prikbord nr. 5
17.00-18.30 uur Kerstviering
Kerstvakantie
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