Kalender voor het schooljaar
2021-2022
(tevens bijlage bij de schoolgids)

“Leren van en met elkaar”

_____________________________________________

Oisterwijk, september 2021

Beste ouders en kinderen,
We starten vandaag samen weer een nieuw schooljaar: het schooljaar 2021-2022 en dus ligt er
voor jullie een nieuwe kalender. Hopelijk hebben jullie allemaal van een fijne, zonnige
vakantie genoten en staan jullie te popelen om aan het nieuwe schooljaar te beginnen!
In deze kalender kunt u weer, zoals vanouds, alle wetenswaardigheden van dit schooljaar
vinden: de verdeling van de leerkrachten over de groepen, het vakantierooster, de
studiedagen, de data van de ouderavonden, enz.
In de groepen werken we graag met respect voor elkaar en met zorg voor de omgeving en de
materialen die in de omgeving staan. Vandaar dat we aan het begin van dit schooljaar in de
nieuwe groep het onderwerp “groepsafspraken” en “de sfeer op school” aan de orde laten
komen. Kinderen bespreken met elkaar en samen met hun leerkracht hoe zij in dit schooljaar
met elkaar willen samenwerken, wat zij fijn vinden om af te spreken en hoe zij omgaan met
elkaar.
We werken ook dit jaar als een Kanjerschool. Jullie kunnen in deze kalender lezen wat dat
voor de sfeer op school betekent. Alle leerkrachten zijn opgeleid tot Kanjertrainers. Wekelijks
wordt aandacht besteed aan Kanjerlessen.
Hopelijk hebben we komend schooljaar minder hinder van Corona en kunnen we optimaal
met onze leerlingen aan de slag.
Met de komst van een nieuwe meerschoolse directeur en de benoeming van een teamleider is
het moment gekomen om de visie van de school opnieuw te formuleren. Het team gaat hier
komend schooljaar samen, in samenspraak met ouders, mee aan de slag. Uiteindelijk is de
doelstelling een visie te formuleren die de uniciteit van de Coppele benadrukt. Een school
waar we SAMEN trots op zijn!
We kijken uit naar een fijn en prettig schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Team basisschool De Coppele

NB:
Informatie en tussentijdse nieuwtjes krijgt u via de Parro app of via de digitale
nieuwsbrief.
Voor meer statische informatie kunt u ook altijd onze website raadplegen:
www.decoppele.nl.

AUGUSTUS 2021
1 zo
2 ma
Joanieke jarig
3 di
4 wo
5 do
6 vr
7 za
Maxime jarig
8 zo
9 ma
10 di
11 wo
12 do
13 vr
14 za
15 zo
16 ma
17 di
18 wo
19 do
20 vr
21 za
22 zo
23 ma
24 di
25 wo
26 do
27 vr
28 za Andrea jarig
29 zo
30 ma
31 di

Onze schooltijden
Onderbouw: gr. 1 tot en met 4
Voor deze kinderen begint de school om 8.30 uur en is om 15.00 uur uit. De woensdagmiddag en
de vrijdagmiddag zijn vrij: de school is dan om 12.00 uur uit.
Bovenbouw: gr. 5 tot en met 8:
Ook voor deze kinderen begint de school alle dagen om 8.30 uur en de school is om 15.00 uur
uit. Een uitzondering is de woensdag: dan is de school om 12.00 uur uit.
De kinderen mogen rond tien voor half negen binnenkomen, maar moeten wel wachten op het
signaal van de leerkracht die buiten loopt.
Ziekte of afwezigheid
Wilt u bij ziekte of afwezigheid van uw kind ons steeds vóór schooltijd berichten?
Ons telefoonnummer: 013- 5230828.
Als wij geen bericht van afwezigheid krijgen en uw kind is niet op school, dan wordt er altijd
telefonisch contact opgenomen.
Wijziging telefoonnummers en e-mailadressen
Met de komst van de mobiele telefoon veranderen mensen wat vaker van telefoonnummers.
Ook wisselt men nog wel eens van internetprovider. Wilt u deze wijzigingen a.u.b. ook op
school doorgeven?
Vakantierooster en vrijde dagen schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
25 oktober tot en met 29 oktober
Kerstvakantie
24 december tot en met 7 januari
Voorjaarsvakantie
28 februari tot en met 4 maart
Goede vrijdag
15 april
Pasen
2e Paasdag 18 april
Meivakantie
25 april tot en met 6 mei
Hemelvaart
26 mei en 27 mei
Pinksteren
2e Pinksterdag 6 juni
Zomervakantie
25 juli tot en met 2 september
Studiedagen: woensdag 29 september 2021, maandag 6 december 2021, woensdag 9 februari
2022, woensdag 22 juni 2022 en vrijdag 15 juli 2022.

SEPTEMBER 2021
1 wo
2 do
3 vr Studiedag Team
4 za
5 zo Frank jarig
6 ma Eerste schooldag
7 di
Luizencontrole
8 wo
9 do
10 vr
11 za
12 zo
13 ma
14 di
15 wo
16 do
17 vr
18 za
19 zo
20 ma
21 di
22 wo
23 do Weekviering groep 4 en 7
24 vr
25 za
26 zo
27 ma
28 di
Schoolreisje Efteling
29 wo Studiedag
30 do

Verdeling van taken
De directie bestaat uit de volgende personen:
Meerschools directeur: dhr. Robb Udo
Tel. 06-14308738
Teamleider: mevr. Karin van Riel
Tel. 06 - 18028122
Bereikbaarheid van de directie
De directeur is in principe altijd telefonisch bereikbaar. U kunt ook altijd een afspraak maken
voor een gesprek. Aanmelden van nieuwe leerlingen of een rondleiding door het
schoolgebouw kan eveneens na een telefonische afspraak: 013-5230828.
Taken van leerkrachten.
Meer handen in de klas. Het jarenlange gebruik van een en dezelfde juf of meneer dagelijks
voor dezelfde klas verandert steeds meer. Op onze school is al langere tijd niet slechts één
persoon verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de klas.
Denk maar aan de diverse duobanen, het functioneren van een onderwijsassistente voor extra
taalondersteuning, de intern begeleider voor de kinderen met speciale ondersteuning enz.
De laatste jaren zijn er in diverse klassen ook stagiaires actief.
De leerkrachten die de groepen gaan leiden zijn de volgende:
Groep 1-2a Juffrouw Astrid en op maandag om de week juffrouw Ingrid.
Groep 1-2b Juffrouw Monique op maandag om de week, dinsdag en woensdag. Op maandag
om de week. donderdag en vrijdag juffrouw Ingrid.
Groep 3
Juffrouw Ellen op maandag, dinsdag en woensdag (om de week). Juffrouw
Mirjam Neerincx op woensdag (om de week), donderdag en vrijdag.
Groep 4
Juffrouw Joanieke op maandag en dinsdag en woensdag. Op donderdag en
vrijdag Juffrouw Janneke.
Groep 5
Meester Gerhard.
Groep 6
Juffrouw Maxime.
Groep 7
Juffrouw Andrea.
Groep 8
Juffrouw Judith op maandag, dinsdag en woensdag en meester Frank op
donderdag en vrijdag.
Daarnaast zijn juffrouw Sietske en juffrouw Romée actief als onderwijsassistente. Juffrouw
Joanieke en juffrouw Ella werken met de kinderen van de onderbouw in de schakelklas.
Extra taken van leerkrachten.
Interne Begeleider: Lianne Bouwens

Bedrijfshulpverleners (leerkrachten die o.a. belast zijn met het verlenen van eerste hulp indien
nodig): Anton Willemse, Mirjam Neerincx, Monique Steijlen, Gerhard de Wit en Janneke van
der Stelt.
Interne contactpersonen vertrouwenszaken: Judith Schellekens en Maxime Verwijmeren.
Aandachtsfunctionaris meldcode: Karin van Riel
Vakleerkracht muziek: Tiny van Hal.
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Marian Pijnenburg
Conciërge: Lenny Onwezen en Ben Smeltink

OKTOBER 2021
1 vr
2 za
3 zo
4 ma Dierendag
5 di
Dag van de leraar
6 wo
7 do
Weekviering groep 3 en 5
8 vr
9 za
10 zo
11 ma
12 di
Doelengesprek groep 3 tot en met 8
13 wo Doelengesprek groep 3 tot en met 8
14 do
Doelengesprek groep 3 tot en met 8
15 vr
16 za
17 zo
Mirjam Neerincx jarig
18 ma
19 di
20 wo
21 do Weekviering groep 1-2B en 6
22 vr
Jaarfeest Brede School De Coppele
23 za
24 zo
25 ma
26 di
Herfstvakantie
Tiny jarig
27 wo
28 do
29 vr
30 za
31 zo

Mieke jarig

Gesprekken met leerkrachten
Het is mogelijk om buiten de geplande (rapport) gesprekken bij de leerkracht te informeren
naar de gang van zaken of om eventuele problemen/ zorgen van uw kind te bespreken. Wij
willen u vriendelijk verzoeken om hier een afspraak voor in te plannen. De leerkracht heeft na
schooltijd de rust en de ruimte om met u als ouder in gesprek te gaan. U kunt een afspraak
maken door de leerkracht te mailen of de leerkracht aan te spreken.
Viering
We verwachten dat we dit schooljaar weer onze weekvieringen kunnen organiseren. De viering
is voor de totale school op donderdagmiddag. Er is ongeveer één keer in de veertien dagen zo’n
viering. Deze viering is steeds van 14.30 tot 15.00 uur. Ouders zijn bij de viering van hun kind
van harte uitgenodigd! Ouders worden verwacht om 14.25 uur.
De viering wordt verzorgd door kinderen van een onderbouwgroep en een groep van de middenof bovenbouw. Welke groepen er op donderdag aan de beurt zijn, staat op de kalender.
Wat zij in die week hebben ingestudeerd aan versjes, liedjes, toneelstukjes en dansjes, wordt dan
voor andere kinderen, leerkrachten en ouders opgevoerd. Het thema van de weekviering wordt
met ouders via de Parro app gedeeld.
Er is geen viering in de week direct na een vakantie, aangezien er dan te weinig tijd is geweest
om met de kinderen de viering voor te bereiden.
U kunt kleine broertjes en/of zusjes van de kinderen meebrengen om naar de viering te kijken.
Wij vragen u vriendelijk om in de gaten te houden dat zij de viering niet verstoren.
Rondkruipende peuters of huilende baby's zijn storend voor de kinderen die hun best doen om
het geleerde zo goed mogelijk op de 'planken' te brengen en natuurlijk ook voor ouders en
kinderen die zitten te kijken.

WEEKVIERING

NOVEMBER 2021
1 ma Luizencontrole
2 di
3 wo
4 do
5 vr
6 za
7 zo
8 ma
9 di
10 wo
11 do Weekviering groep 1-2A en 8
12 vr
13 za
14 zo
15 ma
16 di
17 wo
18 do
19 vr
20 za
21 zo
22 ma
23 di
24 wo
25 do Weekviering groep 3 en 7
26 vr
27 za Ella jarig
28 zo
29 ma
30 di

Pesten op school
Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij een of meerdere personen proberen een
ander persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Bij pesten is de macht
ongelijk verdeeld. Pesten kan ook digitaal en via de mobiele telefoon.

Pesten (zoals hierboven beschreven) komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij
veroordelen deze vorm van geweld en pakken deze signalen als school serieus op.
Daar zijn de volgende afspraken over gemaakt:
• Omgaan met elkaar wordt met kinderen bespreekbaar gemaakt (o.a. in de Kanjertraining).
Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, wordt het onderwerp pesten met de
kinderen bespreekbaar gemaakt, waarna met hen omgangsvormen worden vastgesteld.
• Pesten is een probleem van alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen,
pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders.
• Als pesten zich voordoet, nemen leerkrachten (in samenwerking met de ouders) duidelijk
stelling tegen het pesten. Er worden stappen gezet om pesten tegen te gaan.
• Indien wenselijk kunnen ouders, kind en/of leerkracht een beroep doen op de
vertrouwenspersoon en/of de schakelfunctionaris sociale veiligheid. Zij kan met hen een
weg uitzetten om het probleem aan te pakken,
• Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school
over afspraken voor een meer directe aanpak.
Op iedere school is een vertrouwenspersoon aangesteld. Op onze school is dat Judith
Schellekens en Maxime Verwijmeren. Wat het protocol schorsing en verwijdering in geval
van pesten betreft verwijzen wij u naar het beleid van stichting BOOM. Dat kunt u vinden op
de website www.stgboom.nl. Het protocol sociale veiligheid (anti pest protocol) van BS De
Coppele is ter inzage.
Hoe gaan wij op de Coppele preventief met pesten om?
Een effectieve manier om pesten preventief te voorkomen, is het opstellen van groeps- en
schoolafspraken met de leerlingen. Aan het begin van elk schooljaar wordt er extra aandacht
besteed aan deze afspraken omtrent de omgang met elkaar. Deze groepsafspraken worden
duidelijk zichtbaar in de klas opgehangen. In de hogere groepen worden deze door de
leerlingen ondertekend. Daarnaast wordt in de groepen zes tot en met acht de resultaten van
de sociale vragenlijst besproken. De leerkracht bespreekt samen met de leerlingen over wat de
gewenste verandering is en wat hiervoor nodig of helpend kan zijn.
Tijdens Kanjerlessen wordt op de Kanjermanier aandacht besteed aan het omgaan met elkaar.
Onderwerpen als veiligheid, rollen in een groep en aanpak van ruzies komen aan de orde. Het
voorbeeldgedrag van de leerkrachten en de ouders is van groot belang. Er zal minder gepest
worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen
worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar uitgesproken.
Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd.
Leerkrachten, ouders en leerlingen nemen duidelijk stelling tegen pesten.

DECEMBER 2021
1 wo
2 do
3 vr Bezoek Sinterklaas groep 1 t/m 4. Surprise voor de groepen 5 t/m 8
4 za
5 zo Karin jarig
6 ma Studiedag
7 di
8 wo
9 do Gerhard jarig
10 vr
11 za
12 zo
13 ma
14 di
15 wo
16 do
17 vr
18 za
19 zo
20 ma
21 di Lianne jarig
22 wo
23 do Kerstviering
24 vr
25 za 1e Kerstdag
26 zo 2e Kerstdag
27 ma
28 di Kerstvakantie
29 wo
30 do
31 vr Oudjaar

Kanjertraining
Alle leerkrachten hebben de opleiding tot Kanjertrainer gevolgd. De Kanjerlessen zijn een
vast onderdeel van ons schoolprogramma.
In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. We willen zorgen
voor een goed pedagogisch klimaat op school en richten ons op het vergroten van de sociale
vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen.
Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met
elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en
zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen van agressie en meeloopgedrag.
Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan met de
straatcultuur.
Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:
•
•
•
•
•

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van
gedrag. De omschreven "petten" zijn niet bedoeld om een kader te geven voor het gedrag of
het karakter van kinderen. Je bent geen "petje", maar je gedrag correspondeert in een bepaalde
situatie met het gedrag dat bij de pet hoort.

Het gedrag van een kind met een witte pet op is "rustig”. Het kind is
innerlijk beschaafd; het pest, schreeuwt en scheldt niet, maar is
behulpzaam en is te vertrouwen. Dit kind heeft respect voor zichzelf en
voor de ander. Wij streven dit gedrag na.

Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is “brutaal”. Het kind
wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te
bedreigen of conflicten op te zoeken. De kinderen met een zwarte pet
willen wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.

Het gedrag van een kind met een gele pet op is “onopvallend”. Het kind
wil niet opvallen, is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bij
horen maar vindt alles eng, bedreigend en beangstigend. Door deze
bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest
worden.
Het gedrag van een kind met een rode pet op is vaak “clownesk”. Het
kind wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen
en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Kinderen met
een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen
maar wijzen snel naar een ander.

JANUARI 2022
1 za
Nieuwjaar
2 zo
3 ma
4 di
5 wo
6 do
7 vr
8 za
9 zo
10 ma Judith jarig Schoolbegin (nieuw kalenderjaar) Luizencontrole
11 di
12 wo
13 do
14 vr
15 za
16 zo
17 ma
18 di
Adviesgesprekken groep 8
19 wo Adviesgesprekken groep 8
20 do
Adviesgesprekken groep 8 Weekviering groep 4 en 6
21 vr
22 za
23 zo
24 ma
25 di
26 wo
27 do
28 vr
29 za
30 zo
31 ma

Vervolg Kanjertraining:
De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om de kinderen te typeren. De Kanjertraining
helpt kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken en uit te proberen.
De training bestaat uit lessen waarin onder andere de volgende thema's aan de orde komen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jezelf voorstellen
Iets aardigs zeggen
Weet jij hoe jij je voelt?
Kun jij nee zeggen?
Luisteren en vertellen
De kunst van het luisteren en vertellen
De kunst van het samenvatten
De kunst van het vragen stellen
De kunst van het antwoord geven
Luisteren en samenwerken
Vriendschap
Je mening vertellen, maar niet altijd

Meer informatie over de Kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl. Voor vragen
en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leerkracht.
Onze afspraken over omgaan met elkaar
Zoals geformuleerd afgelopen schooljaar. Komend schooljaar kan dit variëren.
• We zijn aardig voor elkaar: er is vrede in de school.
• We helpen elkaar en tonen respect voor elkaar.
• We houden de school netjes en gaan zorgvuldig met de spullen om.
• We werken rustig.
Voorbeeld van klassenregels zoals geformuleerd in een voorgaand schooljaar in groep 3-4:
• Wij spelen gezellig samen en doen elkaar geen pijn.
• We houden de klas samen netjes.
• We letten goed op tijdens de lessen.
• We werken rustig in de klas en steken onze vinger op als we iets willen vragen.

FEBRUARI 2022
1 di
2 wo
3 do
Weekviering groep 1-2B en 8
4 vr
5 za
6 zo
7 ma
8 di
9 wo Studiedag
10 do
11 vr
Rapport (groep 3 tot en met 7) gaat mee naar huis.
12 za
Ingrid jarig
13 zo
14 ma
15 di
Oudergesprekken rapport groep 3 tot en met 7.
16 wo Oudergesprekken rapport groep 3 tot en met 7.
17 do
Oudergesprekken rapport groep 3 tot en met 7.
18 vr
19 za
20 zo
21 ma
22 di
23 wo
24 do
25 vr
Carnaval op school, groep 1 t/m 8 ’s middag vrij.
26 za
27 zo
28 ma Voorjaarsvakantie

De ouderraad.
De taken van de ouderraad staan beschreven in onze schoolgids.
De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende personen:
Ons algemene mailadres kan hierbij genoemd worden: ordecoppele@gmail.com
Renske (Mama van Tess groep 7)
Maartje (Mama van Jens groep 6)
Anneke (Mama van Ruth groep 7)
Ankie (Mama van Lobke groep 7 en Sem groep 5)
Esther (Mama van Floor groep 5 en Jesse groep 4)
Sietske (Mama van Rubin groep 5)
Hanneke (Mama van Floor groep 7)
Sjoeke (Mama van Fenna groep 6 en Nikki groep 3)
Chantal (Mama van Isa groep 5 en Sam groep 8)
Renske is voorzitter, Maartje is penningmeester en Sjoeke is secretaris. Hanneke is hoofd
luizen controle.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dat wil zeggen: ouders zijn niet wettelijk
verplicht om te betalen. Uiteraard komt het te betalen bedrag wel ten goede aan ALLE
kinderen. De ouderbijdrage wordt gebruikt om de leuke dingen te kunnen doen en we willen
uit principe geen kinderen uitsluiten van activiteiten, omdat ouders de ouderbijdrage niet
betalen.
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 25,00 per kind.
In het begin van het schooljaar krijgt u van de ouderraad een betaalverzoek via Parro. U kunt ook
betalen door middel van een overschrijving of contant aan de penningmeester van de ouderraad.
Als u wilt kunt u ook in 2 termijnen betalen.
Voor de kinderen die gedurende het schooljaar worden ingeschreven is niet het gehele bedrag
verschuldigd, de hoogte van het bedrag wordt dan aangepast. Deze ouders ontvangen een
aangepast betaalverzoek.
In een van de eerste berichten van de ouderraad in het nieuwe schooljaar kunt u een financieel
verslag verwachten van de ouderraad. Elk jaar wordt er weer opnieuw bekeken of de hoogte
van de ouderbijdrage nog de kosten blijft dekken.

MAART 2022
1 di
2 wo Voorjaarsvakantie
3 do
4 vr
5 za
6 zo
7 ma
8 di
9 wo
10 do
11 vr
12 za
13 zo
14 ma
15 di
16 wo
17 do Janneke jarig
Weekviering groep 1-2A en 5
18 vr
19 za
20 zo
21 ma
22 di
23 wo
24 do
25 vr
26 za
27 zo
28 ma Lenny jarig
29 di
30 wo
31 do

Overblijven
Het overblijven is met de leerkracht in de klas.
Kinderen brengen van thuis een lunchpakketje en drinken mee.

Wij willen u vragen het lunchpakketje zo gezond mogelijk te maken.

APRIL 2022
1 vr Romée jarig
2 za
3 zo
4 ma Deze week oudergesprekken groep 2
5 di
6 wo
7 do Weekviering groep 4 en 8
8 vr
9 za
10 zo
11 ma Deze week oudergesprekken groep 2
12 di
13 wo
14 do
15 vr Goede Vrijdag
16 za Astrid jarig
17 zo Eerste Paasdag
18 ma Tweede Paasdag
19 di Monique jarig
20 wo
21 do
22 vr
23 za
24 zo
25 ma Meivakantie
26 di
27 wo Koningsdag
28 do
29 vr
30 za

Buitenschoolse opvang
In ons gebouw is buitenschoolse opvang aanwezig. Tel: 013 5285122
Deze buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door Stichting Humankind.
Ook op de volgende locaties verzorgt Humankind buitenschoolse opvang:
• Kindercentrum de Leije, Baerdijk 43, tel.013 5213105
• Bso Het Kompas, Lavendel 3, tel. 013 5212749
• Bso Den Donk, Frans Halsstraat 28 Telefoon 013-5220313
Website Humankind: www.humankind.nl
Meer weten of een rondleiding op een van onze locaties?
Bel ons gerust op 073- 711 94 00 of stuur een mail naar regiomiddenbrabant@humankind.nl
Voor BSO kunt u ook terecht bij:
• BSO Tierelier, Spoordijk 8, Heukelom; tel. 013 5400166;
www.kinderopvangtierelier.nl
• BSO de Vlinder, Hoogstraat 112-114; tel 013 5299010; www.de-vlinder.nl
• Kindercentrum Casa Viva Tilburgseweg 16; tel. 06 19051280; www.casaviva.nl
• Kinderopvang ’t Pannenschuurtje, Lavendel 13; tel. 013 7857825
Controle op hoofdluis
Een van de zaken waarvoor de ouderraad zich de afgelopen jaren sterk heeft ingezet is de
controle op hoofdluis. Op school is een team actief dat na elke vakantie alle klassen
controleert op hoofdluis. Als bij een kind hoofdluis geconstateerd wordt, zal dat achteraf
gemeld worden aan de leerkracht van de klas. De leerkracht neemt vervolgens contact op met
de ouders van het kind. Wij zijn als team zeer tevreden met deze gang van zaken. Hoofdluis
is sindsdien met 80% teruggedrongen! We zijn deze vrijwilligers zeer dankbaar!!!

Mei 2022
1 zo
2 ma Meivakantie
3 di Ellen jarig
4 wo
5 do Bevrijdingsdag
6 vr
7 za
8 zo
9 ma
10 di
11 wo
12 do
13 vr
14 za
15 zo Bianca jarig
16 ma
17 di
18 wo Deze week oudergesprekken groep 1
19 do Weekviering groep 1-2B en 5
20 vr Sport 4 Kids
21 za
22 zo
23 ma
24 di Deze week oudergesprekken groep 1
25 wo
26 do Hemelvaart
27 vr Dag na Hemelvaart
28 za
29 zo
30 ma
31 di

De website
Op onze website kunt u informatie betreffende onze school lezen. Hier vindt u de kalender en
de schoolgids. Ook kunt u hier het inschrijfformulier voor onze school vinden.
De medezeggenschapsraad
Voor uitleg en taken van de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad verwijzen wij u naar de schoolgids. Momenteel hebben de volgende
personen zitting in deze raad:
Namens de ouders:
Dhr. Noordijk, Dhr. van Luijck en Dhr. van Yalcin.
Namens het schoolteam:
Juffrouw Astrid Inderfurth, Juffrouw Monique Steijlen en Juffrouw Mirjam Neerincx
Juffrouw Astrid en een ouder lid van de MR zitten namens onze school in de GMR
Sportlessen en sportkleding
De kleutergymnastiek wordt gegeven in de kleuterspeelzaal.
De kleuters dragen daarbij gymschoentjes.
Alle andere groepen krijgen 2 x per week gymnastiekles in onze eigen sportzaal.
Geeft u voor die sportlessen vanaf gr. 3 a.u.b. sportkleren mee. De keuze van sportkleren is vrij,
maar let er bij de jongere groepen a.u.b. op dat zij gemakkelijk aan en uit te kleden zijn: kleuters
graag gymschoentjes met klittenband!
Bij hogere groepen wordt er op gelet dat de sportkleding veilig is; d.w.z. geen wijde wapperende
mouwen in shirts, of dermate wijde shirts en broeken, waarmee leerlingen gemakkelijk ergens
achter kunnen blijven haken. Geen sieraden, ook geen oorknopjes.
Tijdens de sportlessen dragen de kinderen gymschoenen. Na de gymlessen is er gelegenheid om
voeten te wassen (in de hogere groepen is douchen mogelijk).
Regelmatig blijven er gymtassen op school hangen, die bij een volgende sportles door de
kinderen (ongewassen) weer gebruikt worden of die bij navraag van niemand zijn.
Zou u er, samen met ons, op willen toezien dat de gymspullen weer thuiskomen, zodat deze
gewassen kunnen worden?

JUNI 2022
1 wo
2 do
3 vr
4 za
5 zo 1e Pinksterdag
6 ma 2e Pinksterdag
7 di
8 wo
9 do
10 vr
11 za
12 zo
13 ma
14 di
15 wo
16 do Sietske jarig
Weekviering groep 1-2A en 7
17 vr
18 za
19 zo
20 ma
21 di
22 wo Studiedag
23 do
24 vr
25 za
26 zo
27 ma
28 di Cherell jarig
29 wo
30 do Kennis maken Voortgezet Onderwijs groep 8

Gymtijden
Dinsdag

09.15 - 10.00
10.30 - 11.15
11.15 - 12.00
12.45 - 13.30
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00

Donderdag

groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

8.45 - 9.30 groep 3
9.30 - 10.15 groep 4
10.30 - 11.15 groep 5
11.15 - 12.00 groep 6
12.45 - 13.30 groep 7
13.30 - 14.15 groep 8

Fietsen
De fietsenstalling bij de school heeft slechts een beperkte capaciteit. Kom dus als het
enigszins kan te voet! Als de fiets nodig is, bijvoorbeeld omdat je te ver van school woont of
bij uitstapjes, dan fietsen alstublieft in de fietsenrekken of bij de fietsenstalling.
Lezen op school en de bibliotheek
Goed leren lezen is een belangrijk doel voor de basisschool. Bij het (leren) lezen levert
regelmatig oefenen (=lezen) veel voordelen op. We besteden op school veel aandacht aan
voorlezen, zelf lezen en leesplezier. Op school hebben we een bibliotheek. Daaruit kunnen
kinderen boeken lenen om onder schooltijd veel te kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen in
de thuissituatie helpt ook bij het meer zelf gaan lezen.
Onze wisselkast (ingang school) heeft voor jong en oud steeds wisselende boeken: je neemt
een boek mee, leest het en daarna komt het weer terug. Boeken die thuis niet meer gelezen
worden, kunnen ook door anderen gelezen worden: wisselen dus!
De Bibliotheek Midden-Brabant is de grootste openbare bibliotheek van Noord-Brabant. Je
kunt bij de bibliotheek terecht voor boeken, tijdschriften, dvd's en games. Maar ook als het
gaat om programmering heeft de Bibliotheek Midden-Brabant veel te bieden. Denk aan
cursussen, lezingen en tal van andere inspirerende activiteiten.
Voor kinderen is de bibliotheek tot 18 jaar gratis. Voor de kleuters hebben ze mooie kijk- en
zoekboeken, prentenboeken en puzzels. Als je kind net heeft leren lezen wil je natuurlijk
boeken op het leesniveau van je kind lenen. Geen probleem, voor de kinderen in groep 3 en 4
zijn er eerste leesboeken op hun niveau. Voor alle oudere kinderen zijn er genoeg leuke
leesboeken van spannend en griezelig tot vriendschap en verliefdheid en alles ertussenin te
leen. En is je kind nieuwsgierig en wil hij/zij alles weten over een bepaald onderwerp dan zijn
er genoeg informatieboeken te vinden in de bibliotheek.
Ook is er een Makkelijk Lezen Plein (MLP) in de bibliotheek waar kinderen met dyslexie of
andere leesproblemen leuke boeken, meeleesboeken en informatie over verschillende
onderwerpen kunnen vinden.
Regelmatig worden er voor kinderen ook leuke activiteiten georganiseerd. Kijk daarvoor op
de site van de bibliotheek https://www.bibliotheekmb.nl/home.html. Hier vind je ook
boekentips, informatie over de openingstijden en kan je informatie vinden over het
lidmaatschap. Vragen? De medewerkers van de bibliotheek helpen je graag verder.

JULI 2022
1 vr
2 za
3 zo
4 ma
5 di
Kamp groep 8
6 wo
Kamp groep 8
7 do
Kamp groep 8
8 vr
Kamp groep 8
9 za
10 zo
11 ma
12 di
13 wo
14 do Eindrapport (groep 3 tot en met 7) gaat mee naar huis
15 vr
Studiedag
16 za
17 zo
18 ma Deze week facultatieve oudergesprekken groep 3 t/m 7
19 di
20 wo Musical groep 8
21 do Playbackshow door alle groepen
22 vr
Laatste schooldag: om 12.00 uur start de vakantie iedereen
23 za
24 zo
25 ma Zomervakantie
26 di Ben jarig
27 wo
28 do
29 vr
30 za
31 zo De school begint weer op maandag 5 september

Dieren op school
Het komt regelmatig voor dat ouders die hun kinderen van school halen of naar school
brengen, tegelijkertijd hun hondje uitlaten. Op zich is daar natuurlijk niks mis mee: gezellig
voor u, voor uw kind en voor het dier. Helaas zijn er ook kinderen die wat angstig zijn voor
honden en/of allergisch zijn.
Daarom is de afspraak dat honden NIET op het schoolplein komen maar buiten het hek
blijven en enkel in goed overleg met de leerkracht een keer mee naar binnen mogen (bv. bij
een spreekbeurt).
Deze afspraak geldt ook voor opa’s, oma’s en andere oppassen die de kinderen komen halen.
Kringgesprek
Iedere maandagmorgen mogen de kinderen in kleutergroepen en onderbouw iets vertellen of iets
laten zien aan andere kinderen. Wilt u de kinderen op andere dagen geen speelgoed mee laten
nemen? Dit werkt soms erg storend en kinderen kunnen het kwijtraken of het kan kapot gaan,
wat soms tot verdriet leidt!

Verjaardagen en uitnodigingen:
Met de leerkracht van uw kind maakt u een afspraak over de te vieren verjaardag.
De uitnodigingen voor het kinderfeestje worden niet op school uitgedeeld, dit om teleurstellingen
voor anderen te voorkomen.
Cadeautjes maken in de kleutergroepen
De laatste jaren worden de leerkrachten in de kleutergroepen bij tijd en wijle overstelpt met
vragen van ouders en kinderen, om cadeautjes te mogen maken voor verjaardagen van
familieleden. Afspraak is dat er enkel nog cadeautjes gemaakt worden voor moederdag en
vaderdag. Mocht uw kind toch graag een cadeautje willen maken, dan kan het op school een
kleurplaat of tekenvel vragen en het cadeautje thuis maken.
Klachten of vragen.
Wanneer er zich in de loop van het jaar vragen of problemen voordoen is ons dringend advies:
neem a.u.b. contact met ons op. Pas als wij weten wat er speelt, kunnen we daar adequaat op
reageren. Met een goede samenwerking tussen school en ouders is uw kind alleen maar gebaat!!

AUGUSTUS 2022
1 ma
2 di
Joanieke jarig
3 wo
4 do
5 vr
6 za
7 zo
Maxime jarig
8 ma
9 di
10 wo
11 do
12 vr
13 za
14 zo
15 ma
16 di
17 wo
18 do
19 vr
20 za
21 zo
22 ma
23 di
24 wo
25 do
26 vr
27 za
28 zo Andrea jarig
29 ma
30 di
31 wo

Contactpersonen bij klachten.
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, ook op onze school. Op zich hoeft dat geen
probleem te zijn: van fouten kun je leren. Wel is het belangrijk dat er open over problemen
gepraat wordt: met de betreffende leerkracht of de directie.
Ook op onze school wordt er aandacht besteed aan het voorkomen en oplossen van klachten van
meer vertrouwelijke aard, zoals seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Als interne
contactpersoon voor zowel leerlingen, ouders als personeelsleden zijn voor onze school
aangewezen: Judith Schellekens en Maxime Verwijmeren.
Voor klachten van meer school-organisatorische aard is de contactpersoon Karin van Riel.
Voor de uitgebreide klachtenregeling verwijzen wij u naar de schoolgids.
Ondersteuning voor ouders en school
Tijdens het opgroeien van een kind kunnen zich zaken voordoen waarbij ouders en/of school
vragen hebben of hulp kunnen gebruiken om het kind te helpen in zijn of haar ontwikkeling.
Daarbij valt te denken aan vragen over slaap- en eetgedrag, (last van) pesten, onzekerheid,
zicht en gehoor. Maar ook zorgen over problemen met lezen (dyslexie) of rekenen,
zelfredzaamheid, faalangst e.d. kunnen zich voordoen tijdens het opgroeien.
U, als ouders, kent uw kind het best en bent vaak de eerste die merkt dat er “iets” is op het
persoonlijke gebied van het kind. School signaleert ook en niet enkel de schoolse
vaardigheden van het kind. Samen kunnen we in gesprek gaan om te ontdekken wat het kind
nodig heeft, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. De leerkracht zal de IB’er in veel
gevallen hier ook bij betrekken.
Met de komst van Passend Onderwijs en de transitie jeugdzorg zijn onderstaande personen
wekelijks in school aanwezig om samen met u en school te bepalen wat een kind nodig heeft:
van school, ouders en eventueel van hulpverlening, wat er al wordt gedaan, wat wel en wat
nog niet werkt en hoe we verder tegemoet kunnen komen aan hetgeen het kind nodig heeft.
Jeugdverpleegkundige van de GGD HvB
Onze jeugdverpleegkundige is Leonie van de Berk. Zij is de
verpleegkundige voor kinderen van 0-12 jaar en biedt ouders op een
laagdrempelige manier de mogelijkheid om vragen te stellen over
opvoeden, opgroeien en de gezondheid van hun kind. Dat kan bijvoorbeeld
gaan over: groei en ontwikkeling, voeding, zindelijkheid, maar ook
gedrag. Zij is elke 6 weken bij aanvang van de school in de hal van de
kleuters als aanspreekpunt (rooster volgt). Daarnaast kunt u te allen tijde contact met haar
opnemen via haar emailadres: l.vd.berk@ggdhvb.nl of haar gsm: 06-58089292. Onze
schoolarts is Monique de Koning. Zij kan ook op verzoek betrokken worden.
Begeleider Passend Onderwijs
Yvonne Hoozemans is de begeleider Passend Onderwijs.
Zij is op donderdagochtend aanwezig. Yvonne is werkzaam
voor alle scholen van Stichting Boom en werkt samen met
andere scholen binnen Oisterwijk in het belang van passend
onderwijs voor alle Oisterwijkse kinderen. Ze adviseert
intern begeleiders, leerkrachten en directeuren bij
ondersteuningsvragen rond individuele leerlingen. Hiermee levert Yvonne een bijdrage aan de
versterking van de ondersteuningsstructuur van de school.

Schakelfunctionaris van de gemeente Oisterwijk
We hebben als school een nieuwe schakelfunctionaris, Anouk
Brouwers.
Wat is een schakelfunctionaris?
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de
Jeugdhulp. Zij organiseert de zorg voor jongeren tot 18 jaar dichtbij en
zo eenvoudig mogelijk. Heeft u een vraag over opgroeien, opvoeden
of Jeugdhulp? Dan kunt u terecht bij de schakelfunctionaris. De
schakelfunctionaris is onafhankelijk en was voorheen de
schoolmaatschappelijk werker. Wat kan de schakelfunctionaris op
school aan u bieden:
-

Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.
Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.
Korte gesprekken met uw kind op school over waar uw kind tegenaan loopt.
Opvoedingsbegeleiding in uw gezin.
Advisering en eventueel begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van
echtscheidings-, verwerkings- en gezinsproblematiek.
- In kaart brengen wat er nodig is.
- Indien nodig een verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding.
Anouk Brouwers is schakelfunctionaris op deze school en is bereikbaar via de leerkracht of de
intern begeleider. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag, U kunt Anouk ook
bereiken via:
- mobiel: 06-3511188
- Per email: a.brouwers@meedemeentgroep.nl
Samenwerkingsverband Plein 013:
Postadres: Postbus 1372, 5004 BJ Tilburg. Bezoekadres: Ringbaan Oost 240, 5018 HC
Tilburg.
Tel. 013 – 2100130, e-mailadres info@plein013.nl, www.plein013.nl
KIES
Dit schooljaar wordt het KIES programma bij ons op school weer aangeboden. Een
programma voor Kinderen In Echtscheidings Situatie, dat kinderen kan helpen met het
omgaan met deze situatie, nu, maar ook in de toekomst. Kinderen die hier mee te maken
hebben, worden daarvoor door ons uitgenodigd om deel te nemen. Ouders schrijven de
kinderen in.
Hulp van ouders binnen de school
De ouderraad wil ook dit schooljaar weer klassenouders werven: twee ouders per klas die de
leerkracht van de klas assisteren bij onder meer de volgende activiteiten: het regelen van het
vervoer bij excursies, de organisatie van de verjaardag van de leerkracht, etc.
In de kleutergroepen helpen ouders een vaste ochtend of middag in de klas, gedurende ongeveer
45 minuten. Zij werken dan met bv. knutselopdrachten en reken-taalpuzzels.
Voor de groepen 3 tot en met 8 zijn er ouders nodig die op bepaalde tijden bij bepaalde
activiteiten kunnen assisteren. Vaak voor ongeveer 45 min. tot 1 uur.
In het verleden dachten veel ouders dat ze alleen konden helpen in de groep waar hun kind zit,
maar dat is niet zo. U kunt zich opgeven voor iedere groep, op de tijd dat het u schikt.
Hulp in de diverse klassen
Groep 1-2: op diverse ochtenden en middagen.
Groep 3-8: voor handvaardigheid op samen af te spreken tijden en voor het lezen met individuele
kinderen.

Vervoer van kinderen
We zullen ook dit jaar weer enkele keren met de kinderen op excursie gaan. Ouders, die in het
bezit zijn van een auto en kinderen willen vervoeren, zijn zeer welkom.
De kinderen en ouders zijn, middels een door het schoolbestuur afgesloten inzittendenverzekering, automatisch verzekerd. Na overleg met de ouderraad is het omtrent dit vervoer
voortaan regel dat er slechts zoveel kinderen op de achterbank worden vervoerd als er gordels
zijn. U kunt zich voor de verschillende activiteiten opgeven d.m.v. het formulier dat bij deze
kalender wordt aangereikt.
Bij voorbaat al onze dank!

