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Wist u dat ????



Nieuwsbrief nummer: 216

Volgende week de herfstvakantie begint?
Maandag 29 oktober de 1e schooldag na
de vakantie is?

Datum: 18 oktober 2018
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Herfst
We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar het is herfst. De
kleuren in de bomen zijn prachtig. Zeker nu de zon blijft schijnen en
alles in een prachtig licht zet. We genieten nog steeds van de heerlijke
temperatuur en het buitenleven. Een enkeling vraagt zich af: kan dit
goed gaan?
De Lek heeft nog nooit zo’n lage waterstand gehad. Wat betekent dit
voor de natuur, maar ook voor ons mensen?
We horen van aardbevingen, van overstromingen. We zien de beelden, doen mee met acties
om de eerste nood te verhelpen en dan …
Wat doen wij in de zorg naar elkaar? Verderop in deze nieuwsbrief leest u over onze
regelvierdag.
Hoe geven we als ouders het goede voorbeeld? Hoe zorgen we voor de toekomst van onze
kinderen?
Van de natuur kunnen we leren. Het gras is na de grote droogte weer groen en toch is er nog
watertekort. De bomen verkleuren en maken zich klaar voor de winter en toch is het nog
lekker mooi weer. De natuur gaat zijn eigen weg en volgt zo de weg in de Schepping
neergelegd.
Naar welke signalen kijken we? Waar doen we wat mee? Op school hebben we de eerste
gewenningsperiode afgesloten. We zien het aan de kinderen, het nieuws is er af. Het gaat nu
op wat je in de groep laat zien. Hoe gaat het met je werk? Wat vind je belangrijk in de
contacten met de ander.
Veel kinderen zijn de wedstrijd met zichzelf aan gegaan. Heel knap! Hoe leer ik dat wat nu
nog niet lukt, maar wat ik wel wil kunnen. Zij gaan er echt voor. Lezen hun boeken, oefenen
hun tafels. Anderen komen zelfstandig naar school, soms op de fiets uit IJsselstein,
Hagestein, Hei en Boeicop of Lexmond! Super.
Dit vraagt van ons als opvoeders verantwoordelijkheid durven geven, zelfvertrouwen laten
groeien, fysiek sterker laten worden. Kunnen en durven we dat?
‘Alle begin is moeilijk’ zei de man die nog nooit ergens aan begonnen was.
Op school zien we gelukkig heel veel nieuw begin! Voorzichtige stappen op een eigen weg.
Wij genieten daarvan, u ook?
Verwachting
Een nieuw begin verwachtingsvol tegemoet. Dat geldt zeker voor juf Marije
Quartel en voor juf Lianne Millenaar. In blijde verwachting zijn is hopen op wat
komt. We wensen hen, samen met de aanstaande vaders, een goede
zwangerschapsperiode toe. En ergens in het voorjaar hopen we u te mogen
berichten van de komst van nieuwe wereldburgers.
Voor ons als school betekent dit dat we nu al nadenken over de periode van
verlof die gaat komen.
Zodra oplossingen zijn gevonden zullen we u daarover informeren.
Vertrek
Na 18 jaar heeft juf Jantine IJntema gekozen voor een andere werkplek.
Zij zal per 1 december bij ons vertrekken. Na zoveel jaar werken op de Brug.
Eerst als leerkracht en de laatste 10 jaar als adjunct directeur gaan we haar heel erg missen.
In de volgende nieuwsbrief zullen we afscheid van haar nemen.
Nu zijn we vooral aan het nadenken hoe we haar werk zo goed mogelijk voort kunnen zetten
en gelukkig hebben we nog even tijd.
De advertentie voor haar opvolging zal deze week uitgaan.
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Bezoek
Vandaag hebben we bezoek van de inspectie van het onderwijs.
Zij zijn in gesprek met ons en bezoeken ook een aantal groepen.
Het is de opdracht van de inspectie om de kwaliteit van ons onderwijs
te onderzoeken en waar nodig advies te geven hoe verder te gaan.
Ook de uitkomsten van dit onderzoek zullen in de volgende
nieuwsbrief worden vermeld.
Zien!!!
Nu de wintertijd weer bijna ingaat even een oproep.
Zorg dat ze gezien worden!
Zorgt u voor goed werkende fietsverlichting, voor reflecterende accenten
op kleding?
Het is belangrijk dat ze gezien worden. Ook in het verkeer!

Geregistreerd Schoolleider
Eind september heeft onze directeur, meester Otto Daniëls zijn nascholing afgerond.
Hierdoor is hij opnieuw bevoegd om de komende jaren zijn werk voort te zetten.
Als schoolleider is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.
Iedere klas heeft een leraar, de computers en de printers werken, de schoonmaker is
geweest.
Ook is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de teamleden, de leerstof die wij onze
kinderen aanbieden en wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs.
Dit doet hij niet alleen, maar samen met iedereen die op school werkt, of er aan verbonden
is. Als schoolleider zorgt hij voor de verbinding tussen alle belanghebbenden in en om de
school. Samen gaan we daarmee door.

Dag van de Leraar
Op de Dag van de Leraar is het team door de ouderraad verwend met
heerlijke traktaties bij de koffie en voor iedere groep hebben de dames van de
OR samen met de leerlingen een mooie verrassing gemaakt!
Hartelijk dank OR!
Het is zeer gewaardeerd!

Prikkelarme kermis Houten
Op zondag 28 oktober a.s. wordt tijdens de Houtense kermis op Het Rond
voor de vierde keer een prikkelarme kermis gehouden. De kermis zal
speciaal hiervoor drie uur eerder open gaan. Van 11.00 tot 14.00 uur zal er
geen muziek, lichten of rook zijn en ook zullen de attracties op lagere
snelheid draaien.
De prikkelarme kermis is er voor kinderen met bijv. autisme, epilepsie of
andere lichamelijke/geestelijke beperking, die wel graag de kermis willen
bezoeken, maar voor wie dit vanwege hun moeite met prikkels vaak niet mogelijk is.
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Regelvierdag 7 november 2018
U heeft ze vast al eens zien hangen, op het schoolplein en in de hal van de school:
onze vier schoolregels.
1.
2.
3.
4.

Wij respecteren elkaar
Wij praten positief
Wij helpen elkaar
Wij zijn zuinig op de spullen en de school

Ook in alle klassen hangen posters met deze regels en er wordt regelmatig aandacht
aan besteed.
Dit gebeurt op verschillende manieren. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen
onze regels goed kennen en begrijpen wat er mee wordt bedoeld.
Duidelijke, positieve, regels zorgen voor een veilig gevoel en een goede sfeer in de
school.
Op woensdag 7 november zetten we onze regels daarom extra in het zonnetje!
Rondom elke regel wordt er een activiteit in de klas georganiseerd.
Tijdens de gymlessen wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de regel “Wij helpen elkaar”
door het organiseren van een activiteit waarbij samenwerking heel belangrijk is.
Tussen de middag wordt er in elke klas een gezamenlijke maaltijd georganiseerd.
U krijgt daar later meer informatie over.
We maken deze Regelvierdag extra feestelijk door de school te versieren met
slingers.
We zijn trots op onze vier regels en dat willen we vieren!!
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Open Avond 24 oktober

Reddingsbrigade Vianen organiseert op 24 oktober een open avond
in het zwembad van Helsdingen Sport en Cultuur te Vianen.
Kom gezellig kijken en meedoen met ons als je in het bezit bent van
een zwemdiploma.
Wij starten om 17.30 uur voor de leeftijd t/m 10 jaar.
Onze leden geven eerst een demonstratie en daarna mogen jullie lekker meedoen
met de les.
Van 18.20 uur t/m 19.10 uur voor de leeftijd van 11 t/m 14 jaar en voor de
volwassene.
Ook de leden van deze groepen geven eerst een demonstratie en daarna mogen
jullie ook lekker zelf meedoen aan de les.
Van 19.10 uur t/m 20.00 uur voor de leeftijd vanaf 15 jaar.
Na een demonstratie van de leden van deze groepen mogen jullie hierna ook
meedoen met hun les.

Voor meer informatie over ons kijk op onze website:
www.reddingsbrigadevianen.nl
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