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’t Kuierjournaal
14e jaargang no. 1: 30-08-19

Een nieuw schooljaar
Na zes weken vakantie zijn we afgelopen
maandag weer enthousiast en energiek
aan een nieuw schooljaar begonnen. We
hopen uiteraard op een plezierig en
succesvol jaar.
Fijn dat ook steeds meer ouders kiezen
voor onze school en we daardoor dit
schooljaar weer veel nieuwe kinderen en
ouders mogen begroeten. We zien echter
wel dat we hierdoor bijna uit ons jasje
groeien. Dit vraagt van ons enerzijds
creativiteit, maar anderzijds ook grenzen
vaststellen, zodat wij op een
verantwoorde wijze goed onderwijs
kunnen blijven geven!
Door de toename van leerlingen, hebben
we ook twee nieuwe leerkrachten kunnen
benoemen. Feline Woenstenenk in groep
3b en Janneke Haverkort in groep 8. Zij
stellen zich hieronder kort aan u voor.
Mijn naam is Janneke Haverkort en ben
35 jaar oud. Ik ben getrouwd en moeder
van 2 zonen, Pim (8) en Jop (6).
Dit schooljaar sta ik van maandag t/m
woensdag voor groep 8. Ik heb er zin in en
hoop er samen met iedereen een leuk jaar
van te maken!

groep 3b en heb het erg naar mijn zin
hier op school!
Wat fijn dat ik hier zo hartelijk wordt
ontvangen door ouders/verzorgers en
collega's.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
lezen of om lekker te eten met
vrienden/familie. Hierdoor ben ik
genoodzaakt om een aantal keer per
week naar de sportschool te gaan... Maar
dit houd je weer bezig hé..
Mocht je meer willen weten, kom gerust
langs!
Onder andere met behulp van dit
Kuierjournaal zullen wij proberen u weer
zo goed mogelijk op de hoogte te houden
van allerlei ontwikkelingen op onze
school. Wij vragen u daarom het
Kuierjournaal, die tweewekelijks
verschijnt, goed te lezen. Kopij voor het
journaal inleveren voor donderdag 16.00
uur.

Mijn naam is Feline Woestenenk, 24 jaar
en ik woon in Rijssen samen met mijn
vriend Tom en onze twee katten Joep en
Saar. Sinds deze week ben ik gestart in
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Klassenavond

De klassenavond is dit schooljaar op maandag 9 september. Op deze avond wordt u
geinformeerd over de werkwijze en het leerstofaanbod en willen de leerkrachten samen met u
overleggen op welke wijze we het best met elkaar kunnen communiceren en samenwerken.
Daarom zouden we graag op deze avond daar waar mogelijk minimaal één ouder van elk gezin
willen begroeten. Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur - 20.15 uur: groep 1-2-4-7
20.15 uur - 20.45 uur: pauze en info ouderraad
20.45 uur - 21.30 uur: groep 3-5-6-8
Het kan zijn dat u een keuze moet maken omdat u bijvoorbeeld een zoon en/of dochter in
groep 5 en 6 hebt zitten. Wij zorgen er dan voor dat u van de groep die u niet bezoekt de
informatie op papier ontvangt.
De ouders waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar instromen in groep 1 worden ook
van harte uitgenodigd.

Gouden weken
Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het
schooljaar. Daarom zijn we ook dit schooljaar weer gestart met de gouden weken. Het zijn
cruciale weken. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Niet alleen sociaal maar ook cognitief
en fysiek. In een zomervakantie kunnen ze enorme ontwikkelingssprongen maken. In het
proces van groepsvorming zie je dat terug. Begeleiding in deze beginfase is daarom
doorslaggevend voor het ontwikkelen van een positief klimaat en het gezamenlijk vaststellen
van normen. Elke groep vormt zich na de zomervakantie opnieuw en om elke leerling een
veilige plek te geven en plezier te laten beleven in het groepsgebeuren, besteden we extra
aandacht aan het groepsproces. Het werken in een positieve groep wordt als vanzelfsprekend,
als zeer prettig ervaren. Problemen worden dan vaak door de groep zelf opgelost. De
leerlingen voelen zich op hun gemak en kunnen zichzelf zijn. Daarom zullen we de eerste drie
weken dagelijks tijd inroosteren om aan groepvorming te werken. We besteden o.a. aandacht
aan “wij houden rekening met elkaar” en “we zorgen voor een goede sfeer”.
Op vrijdag 13 september sluiten we deze weken gezamenlijk met alle groepen af. Elke groep
vertelt waar zij aan gewerkt hebben en presenteren een zelf gemaakt kunstwerk. Dit
kunstwerk krijgt een mooi plekje in school.
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Evy en Lynne

Schoolzwemmen

Op 12 augustus hebben juf Stefanie en
haar man Tom twee prachtige meisjes
gekregen: Evy en Lynne. De ouders zijn
heel trots en blij, maar nu ook wel heel
erg druk. De ‘grote’ broers Senn en Jim
vinden hun zusjes ook heel erg lief.
Proficiat en heel veel plezier met deze
kleine en bijzondere meisjes!

Dit schooljaar hebben ook de groepen 6, 7
en 8 één keer in de vier weken
schoolzwemmen onder de noemer “Swim
te be fit”. De kinderen gaan met de fiets
naar het zwembad. Verdere informatie
volgt middels een brief.
Groep 4 heeft elke woensdagmorgen
schoolzwemmen. Zij gaan met auto’s.
Helaas kunnen alleen kinderen met een
zwemdiploma deelnemen aan het
schoolzwemmen. Kinderen die geen
zwemdiploma hebben, blijven op school en
krijgen onder begeleiding een ‘leuk’
alternatief programma.

Gebruik koelkasten
Op het moment dat kinderen een hele dag
naar school moeten, kunnen de kinderen
‘drinken’ en zuivelproducten in de bak
‘koelkast’ leggen. Het overige in de andere
bak(ken).

Gymspullen vergeten
Het komt regelmatig voor dat kinderen hun
gymspullen zijn vergeten. Deze kinderen
kunnen helaas niet aan de gymles
meedoen en blijven derhalve op school. Zij
worden opgevangen in groep 3a en gaan
zelfstandig aan het werk met oefenstof.

Vakantierooster
Doordat we dit schooljaar te maken
hebben met een schrikkeljaar is er meer
ruimte voor vrije dagen. We hebben
daarom woensdag 6 mei en
donderdagmiddag 18 juni, de middag voor
het schoolreisje van vrijdag 19 juni, aan
het vakantierooster toegevoegd.
Daarnaast zijn nu ook alle studiedagen
vastgesteld: woensdag 18 september, 12
februari en 20 mei. Op deze woensdagen
hebben de kinderen geen school. Deze
data zijn ook terug te vinden in de agenda
van ‘mijnschoolinfo’. Helaas is de agenda
op de website tijdelijk niet beschikbaar.

Wijzigingen
Wijzigingen van adres of telefoonnummer
graag aan de directie doorgeven. Wanneer
u daar prijs op stelt, zullen we deze
veranderingen ook in het Kuierjournaal
vermelden.
Geboorte van een broertje of zusje
vermelden we ook in dit journaal, als we
een geboortekaartje ontvangen.
Telefoonnummer van Thijs Dommerholt
(gr. 7) moet zijn 06-11184607.
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Regels en afspraken
In ons informatieboekje vindt u ook allerlei regels en afspraken die we op school gebruiken.
Graag hiervoor nogmaals uw aandacht. Zeker daar waar het gaat om de veiligheid van uw
kind(eren). Kinderen zijn niet eerder dan 8.15 uur op school. Kinderen die op de fiets komen
plaatsen hun fiets in de juiste stalling (en bijv. niet voor school). Auto’s graag parkeren in de
parkeervakken en bijvoorbeeld niet op de stoep (voor school). De kinderen van de groepen
1 en 2 kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen worden gebracht. S.v.p. niet eerder, want dan zijn de
leerkrachten nog niet in de klas. Tenslotte zien we alle kinderen graag om vijf voor half negen
op school, zodat we ook daadwerkelijk om half negen met de lessen kunnen beginnen. Samen
met elkaar kunnen we er voor zorgen dat we ‘s morgens op een fijne, veilig wijze de schooldag
starten!

Kinderen van gescheiden ouders
Via het (school)maatschappelijk werk is er na de zomervakantie de mogelijkheid om deel te
nemen aan de groep “Kinderen van Gescheiden Ouders” . Deze groep kan van start gaan bij
voldoende deelname, waarbij samenwerking met andere basisscholen mogelijk is.
Deze groep is voor kinderen van groep 6 t/m 12 jaar van de basisschool die:
– zelf aangeven last te hebben van de scheiding van hun ouders
– het lastig vinden om over de scheiding te praten. In de training leren kinderen omgaan met
de scheiding en de gevolgen daarvan.
Het helpt de kinderen de scheiding een plek te geven en hun emoties en gevoelens te
verwerken. Vaak zijn er allerlei gevoelens van verdriet, onrust, spanning, onzekerheid,
boosheid en/of schuld die door elkaar heen lopen. Het in groepsverband werken met elkaar
helpt de kinderen; dat gebeurt d.m.v. praten, knutselen en rollenspelen. Door deze ervaringen
te delen krijgen zij het gevoel er niet alleen voor te staan.
Aanvullende informatie:
Voor wie: kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar;
Waar: basisschool in Rijssen n.t.b.
Frequentie: 7 wekelijkse bijeenkomsten van ong. 2 uur (uitgezonderd schoolvakanties);
Aantal deelnemers: maximaal 8 kinderen
Aanmelden: via de website of via de (school) maatschappelijk werker van Avedan

’t Honk
Als bijlage bij dit Kuierjournaal een brief van ’t Honk met het programma 2019-2020 en een
uitnodiging om daaraan mee te doen.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 13 september
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