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AGENDA
3 december

Onderbouw naar Sint huis

5 december

Sinterklaasviering

5 december

13.00-15.00 Jeugdteam Gorinchem

11 december

Oudercommissie vergadering

12 december

Kennismaking nieuwe leerlingen

16 december

Excursie Rijksmuseum 6-7, 7-8 en 8-9

16 december

Excursie Catherijne convent 6-7-8a, 6-7-8b

19 december

12.30 uur Kerstviering met ouders in de
Johanneskerk.

20 december

School om 12.00 uur uit

23 dec. – 3 jan.

Kerstvakantie

7 januari

Luizencontrole

VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas en de Goed Heilig Man
De afgelopen maand is er binnen school veel
gebeurd. Mooie momenten met kinderen.
Plannen gemaakt met kinderen en groepen.
Gesprekken
gevoerd
tussen
ouders,
leerlingen en school om dingen beter te
begrijpen en over hun toekomst te praten. We
hebben op 13 november een hele leerzame
studiedag gehad en aan het einde van die dag
een mooi afscheid van 4 collega's. Nieuwe
collega's zijn alweer gestart of starten
aanstaande maandag. Allemaal dingen om
dankbaar voor te zijn. Natuurlijk is er hard aan
alles gewerkt. Soms sta je even stil en kijk je
achterom. Op zo'n moment ervaar je
verwondering. Iedereen die zich zo inzet.
Samenwerkt. Meedenkt. Meedoet. Is dat nou
vanzelfsprekend? Of worden we met z'n allen
toch ook door iets gedreven? Misschien wel
gesteund?

Binnen school speelt alweer helemaal het
verhaal van Sinterklaas. Op een leuke manier.
Leerkrachten weten hoe ze dat kunnen doen
met de kinderen, zodat ze er van kunnen
genieten. Ook al zit er een spannende kant
aan Sinterklaas, ik weet zeker dat er ook veel
ouders thuis hun best voor doen. 'Sinterklaas
goedheiligman, trek je beste tabbert
an....'speelt als liedje door mijn hoofd. Dat zal
volgende week donderdag vast wel gezongen
worden op school. Maar nog even terug naar
de verwondering. En dan denk ik aan de Goed
Heilig Man, waar we het hele jaar op school
ook over vertellen. Nu al zijn we ons aan het
voorbereiden op een feest in de kerk om Zijn
komst te vieren. Komt u daar ook naartoe?
Hartelijke groet, Annette Verdoorn, directeur

HET TEAM
Zoals u weet hebben een aantal collega’s van
ons als school en team afscheid genomen.
Ook goed om u nu te noemen wie er voor hen
in de plaats zijn gekomen of zeer binnenkort
starten. We heten mevr. Ellis Bouter welkom
als orthopedagoge. Als uw kind in de onder- of
middenbouw zit, kan het zijn, dat zij als
deskundige met u om de tafel zit bij een
leerlingbespreking. Mevr. Nathalie van der
Ven heeft voor de zomervakantie enkele
weken bij ons gewerkt en komt nu weer bij ons
werken als onderwijsassistent. Wij zijn heel blij
met de extra handen in de groepen. En
tenslotte start de heer Perry van Zanten als
conciërge bij ons op school. Hij zal samen met
de andere conciërge Maartje Ippel, conciërge

zijn op 2 scholen, de onze en die van de
Noordhoek. We weten ook van hem dat hij er
veel zin in heeft en wensen hem, en de
anderen veel werkplezier toe. Nu er in de
vacature van conciërge is voorzien, gaan we
afscheid nemen van mevr. Hennie Klijn. Zij
heeft op een hele goede wijze een jaar de rol
van conciërge waargenomen. Vlak voor de
kerstvakantie zullen we haar bedanken voor
haar inzet en nemen we afscheid van haar. Ze
heeft een andere baan en we wensen haar
daarin het allerbeste!
Het vertrek van een aantal mensen is een
verlies, maar met de nieuwe mensen hebben
we weer een nieuw elan in het team. En daar
zijn we blij mee.

NIEUWS VAN LOGOS
Binnen LOGOS is vorig schooljaar nagedacht over het ‘onderwijs van morgen’ op de LOGOSscholen. Die koers is te lezen in de publieksversie van het Koersplan. Bij een nieuwe koers is ook
gekozen voor een nieuwe huisstijl. Om aan te geven dat de LOGOS-scholen bij elkaar horen, zijn
alle uitingen van de oude huisstijl vervangen door de nieuwe. Het
nieuwe logo heeft een kleurstelling en uitstraling die meer passend is
bij groei en ontwikkeling van onderwijs. De ‘zeilen’ symboliseren de
LOGOS-vloot, die gezamenlijk de nieuwe koers inzet.

GROEPS- EN LEERLINGBESPREKINGEN
Afgelopen periode zijn er op school veel
besprekingen geweest. Eerst waren er
groepsbesprekingen tussen de leerkrachten
en de zorgcoördinatoren. Er is gesproken over
hoe de groepen zich gevormd hebben;
hebben de leerlingen en de leerkrachten
elkaar goed leren kennen, is er vertrouwen in
elkaar ontstaan, kan er fijn samen gewerkt en
gespeeld worden? Ook is er gesproken over
hoe de leerlingen leren en hoe ze in hun vel
zitten. Voor een aantal leerlingen was het fijn
om samen met ouders in overleg te gaan en
na te denken wat goede, volgende stappen
kunnen zijn. Dit is gebeurd tijdens de
leerlingbesprekingen.
Door deze besprekingen heeft iedereen weer
helder wat er de komende periode nodig is en
ingezet gaat worden. Sommige leerlingen
starten met het werken in een oefenklas,
anderen oefenen vaardigheden tijdens een
sova-training, ook wordt er extra gewerkt aan
lezen en rekenen. Ook als ouder/verzorger
bent u belangrijk bij het leren van uw kind!

Soms heel intensief, als u bijvoorbeeld mee
gaat doen met de oefenklas, soms door juist
thuis iedere dag een paar minuutjes te
oefenen met woordjes lezen of een
gezelschapsspelletje
te
doen
waarbij
gerekend moet worden. Kortom, op onze
school leren we met én van elkaar!

SOVA TRAINING DIPLOMA
Deze 5 kanjers hebben woensdag hun welverdiende diploma
voor de Sovatraining gekregen!
Ze hebben hard gewerkt aan hun eigen doelen.
Trots op hen en op hun ouders!
Juf Roza en Juf Alie

ACHTERPLEIN
De werkzaamheden op het achterplein zijn begonnen. Sinds vorige week vrijdag kunnen de kinderen
op het achterplein schommelen. We hebben een nieuwe schommel gekregen. Daarnaast zijn er
basketbalpalen en houten palen op het achterplein geplaatst. Komen jullie een keer kijken om te
zien hoe mooi het is geworden?
De komende periode zal er verder gewerkt worden aan het achterplein. In de hoek van het
schoolplein komt een stukje vergroening. De tegels worden eruit gehaald en er worden planten en
bloemen geplaatst. Een hovenier van Tuincentrum Sterk zal half/eind december beginnen met het
vergroenen van het achterplein.
Daarnaast wordt er een verkeersplein aangelegd op het achterplein. Vanwege de
weersomstandigheden kan dit nu nog niet. Waarschijnlijk zullen ze hiermee starten in het voorjaar
van 2020.

STUDIEDAG 13 NOVEMBER
Misschien vraagt u zich wel eens af: wat doen
die meesters en juffen op een studiedag als
onze kinderen vrij zijn?
U heeft rond de kennismakingsavond in
september een brief van ons team gekregen.
Daarin schreven we dat we een school willen
zijn waar we het goed hebben met elkaar. We
vertelden u over één van de manieren waarop
we daaraan werken; afspraken over hoe we
ons op school en in de klas gedragen. En wat
we doen als iemand zich daar niet aan houdt.
We merken dat onze afspraken hoe we
omgaan met kinderen die het nog niet goed
lukt zich aan de afspraken te houden vaak

goed werken. Toch willen we nog beter
worden in het zo snel en zo goed mogelijk
stoppen van een situatie die niet veilig is. En
dan natuurlijk op een manier die veilig is voor
iedereen; voor de kinderen, ook het kind dat
zich niet aan de afspraak houdt, en voor het
team. Op de studiedag hebben we geluisterd
naar de trainer die we uitgenodigd hadden,
met elkaar gepraat en natuurlijk ook flink
geoefend. Fijn dat de kinderen af en toe een
dagje vrij zijn zodat ook wij als team tijd
hebben ons te ontwikkelen. Zo blijven we
werken aan de kwaliteit van het onderwijs aan
uw kind!

SCHOOLFRUIT
Sinds vorige week ontvangen we weer
schoolfruit. De groente- en fruitlevering die uw
kind
krijgt
vanuit
het
EUSchoolfruitprogramma is een aanvulling op de
Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH).
Met de groente- en fruitlevering van het EUSchoolfruitprogramma (minimaal 70 gram per
portie) maken kinderen
een goede start om de ADH te halen! De
kinderen krijgen op school voor drie dagen

schoolfruit (dinsdag, woensdag, donderdag).
Op vrijdag eten we vaak de restjes. Op
maandag is er geen schoolfruit voor de
kinderen.

Het is belangrijk om kinderen verschillende
soorten groente en fruit te laten proeven. Zo
maken kinderen kennis met veel verschillende
smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas
gewend aan een onbekende smaak na tien tot
vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je
kunt ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit
proeven de kinderen verschillende soorten
fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel
durven te proeven, doen ze in de klas lekker
mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet
eten. We proberen alle kinderen te
stimuleren om het fruit of de groente te
proeven. Deze week konden we bijvoorbeeld

een Kaki proeven. Hebben jullie die wel eens
op?

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

21 oktober t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
10 april t/m 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
20 juli t/m 28 augustus 2020

De vrijdagen voor de kerst- en zomervakantie zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.
STUDIEDAGEN Bijzondere vrije dagen voor de leerlingen (i.v.m. studiedag personeel):
15 oktober 2019, 13 november 2019, 28 januari 2020, 4 maart 2020, 28 mei 2020 en 26 juni 2020.
Volgende nieuwsbrief komt op 10 januari 2020

