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1.  Voorwoord 
Het was maandagochtend 28 augustus bij de gezamenlijke opening van het schooljaar 2017-2018 
een prachtig gezicht: de hele onderbouwspeelplaats vol met kinderen en ouders/verzorgers met blijde 
gezichten. Blij omdat we genoten hebben van zes weken zomervakantie. Blij ook, omdat het na zo’n 
lange periode ook weer fijn is om te gaan werken, te gaan leren, te gaan ontdekken èn.. elkaar weer 
te zien.  
Nu zijn we al twee weken verder. Een en ander zal ook dit schooljaar heel anders gaan uit zien, want 
onze zit volop in ontwikkeling naar het Nieuwe Leren. Stap voor stap naar het door onze kinderen en 
ons team gewenste onderwijsconcept zoals dat omschreven is in ons Schoolplan 2015-2019. 
Dit schooljaar staat de verdere verdieping van de afgelopen twee ontwikkelingsgebieden “De 
Breinvriendelijke klas” en “Meervoudige Intelligentie” centraal èn de uitdieping van “Vier x Wijzer”, 
waarbij ook het “Samenwerkend Leren” geleidelijk aan wordt opgepakt. Dit alles gekoppeld aan de 
invoering van de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen in groep 3 en de invoering van de nieuwe 
methode “Taal en Spelling in Beeld” in de groepen 4 t/m 8. Duidelijk mag zijn, dat dit een flinke kluif 
zal zijn voor het team om alles in goede banen te leiden. 
Nadere uitleg hierover ontvangt u in een aantal Extra-Nieuwsbrieven, die geheel op onderwijs-
ontwikkeling gericht zullen zijn. Ook zullen we u informeren via interactieve informatieavonden.  
Naast de (digitale) Schoolgids, onze actieve website mèt een kalender waarin de actuele gegevens 
voor het hele schooljaar staan opgenomen èn onze veel gelezen Facebookpagina, handhaven we de 
Nieuwsbrief als informatiemiddel. Deze zal wel compacter van vorm en inhoud worden.  
Wij hopen, dat u ook dit schooljaar deze Nieuwsbrief weer met plezier en interesse zult lezen. Wij 
vinden een open communicatie met de kinderen, de ouders, ons personeel en partners uit de wijk heel 
belangrijk. Opmerkingen ter verbetering, vragen, kopie en mededelingen zijn altijd van harte welkom!   
Veel leesplezier toegewenst! 
 

 
 
 
 
  

redactie: Jos Wetzels 
e-mail: jos.wetzels@innovo.nl 
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2.  De schoolkalender op onze website 
De schoolkalender op de website wordt in deze eerste weken geactualiseerd met actuele data 
(vakanties, vrije vrijdagenmiddagen voor de groepen 1-2 en 3-8, studiedagen en studiemiddagen, 
Pieten- en Hazenochtend, vergaderingen OR en MR en veel andere gegevens). Ook aan de 
Jaarplanner 2017-2018 (onder de knop “Schoolgids” ) wordt momenteel gewerkt: informatiepagina's 
rond belangrijke, organisatorische en jaarspecifieke zaken (gymtijden, regeling toezicht, BHV-ers, 
afspraken en regels, enz.).  
In de loop van het schooljaar zullen er ook wel weer wijzigingen optreden in de vermelde gegevens. 
Dat is niet te voorkomen, maar nú kunnen we de nieuwe gegevens metéén verwerken in de kalender 
op de website! Daarom is het ook belangrijk, dat u de website en vooral de kalender dagelijks, maar in 
ieder geval wekelijks, raadpleegt:  u bent dan tijdig op de hoogte van wijzigingen en/of nieuwe data en 
activiteiten. 
 
 

3. Studiedag team over “Vier x Wijzer”   
Op MAANDAG 18 september hebben de kinderen géén school!  
De juffen en meesters wel, maar dan heel anders. Zij hebben de hele dag studiedag rond het thema, 
dat hierboven genoemd staat. Deze datum stond ook vermeld in de email, over alle vrije 
vrijdagmiddagen en andere vrijde dagen, die u al eerder hebt ontvangen. We delen u dit tijdig mee, 
zodat u in de gelegenheid bent om eventuele opvang te kunnen regelen.  
Noteert u alstublieft de datum van deze vrije dag in uw agenda! 
 

4.  Info rond de gymlessen 3-8. 
- Het komt nog wel eens voor, dat kinderen géén deugdelijke regenkleding bij zich hebben. Vooral als 
de gymlessen op het programma staan is dat knap vervelend. Zeker als daardoor het doorgaan van 
de gymles in het gedrang komt. Vandaar de oproep: “Stop een goede regenjas of cape in de gymtas 
van uw kind! Doe dat altijd, ook al is het ’s morgens mooi weer. In Nederland kan dat heel snel 
veranderen en regent het een uur later dat het giet.” Mede in het belang van uw eigen en de andere 
kinderen:  bedankt!  
 

5.  Activiteitenkalender voor september 2017. 
04 september Algemene Ledenvergadering OuderRaad (19.30-20.00 uur)  
04 september vergadering OuderRaad (20.00-21.30 uur)  
05 september bijeenkomst (oude) LeerlingenRaad met meester Jos (13.30-14.00 uur) 
06-20 septemb. dieptereiniging toiletten door Swisher 
06-22 septemb. verkiezingscampagne voor de LeerlingenRaad in de groepen 5-8 
07 september centrale aanmelding voor nieuwe leerlingen; tevens rondleiding door de school 
09 september klussengroep aan de slag (09.00-12.00 uur; elk handje hulp is welkom!!!) 
11-15 septemb. kennismakingsgesprekken groepen 3-8 
25 september vergadering MedezeggenschapsRaad (19.30 uur) 

18 september kinderen vrij vanwege studiedag leerkrachten voor alle teamleden rond 4KeerWijzer 

28 september bijeenkomst (nieuwe) LeerlingenRaad met meester Jos (12.45-13.30 uur) 

 

 
6.  Van de OuderRaad 

Het schooljaar is weer begonnen! Niet alleen voor de kinderen en leerkrachten 
betekent dit dat de draad weer opgepakt moet worden, ook de OuderRaad wordt 
weer actief. En dit jaar doen we dat met een, grotendeels, nieuw bestuur. Hilde 
Stikkelbroek als nieuwe voorzitter, Judith Kleintjens als nieuwe vice-voorzitter en 
Verena Peters als nieuwe penningmeester. Samen met Inge Truijens, al jaren 
secretaris, vormen zij dan het nieuwe dagelijks bestuur van onze OuderRaad. 
  
Ons nieuwe bestuur is officieel aangesteld tijdens de Algemene Leden 

Vergadering afgelopen maandag 4 september. Hier heeft ook de kascontrole plaats gevonden. En is 
de ouderbijdrage, per stemming, vastgesteld. De ouderbijdrage wordt dit jaar niet verhoogd. 
Binnenkort ontvangen jullie hierover bericht. 
  
Inmiddels is de werkgroep Speurtocht al voor het eerst bij elkaar gekomen, het belooft weer een 
spannende avond te worden. De uitnodigingen zijn al verstuurd en we hopen, natuurlijk, op veel 
aanmeldingen. 
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Afgelopen jaar moesten we helaas weer afscheid nemen van enkele leden die de OuderRaad vaarwel 
zeggen. We hebben weer plek aan tafel, dus kom eens naar een vergadering. 
  
Een bijzonder woord van dank mag gericht worden aan Esther Pisters en 
Mandy Ploum, jarenlang hebben zij zich als voorzitter en vice-voorzitter ingezet 
voor de OuderRaad en dus voor onze kinderen. 
   
De vergaderingen van de OuderRaad vinden plaats op maandagen om 20:00. 
De volgende twee vergaderingen zijn op 2 oktober en 20 november 
  
Heb je interesse om in de OuderRaad mee te doen of heb je vragen/opmerkingen, stuur dan een 
mailtje naar ouderraad.horizon@gmail.com 
(door Maarten van Wesel, pr-man OR) 

 
 
7.  Nogmaals het overzicht van de vrije dagen in dit schooljaar 
Onze vakanties en vrije dagen voor alle leerlingen voor het schooljaar 2017-2018: 
Groepen 1-2:   elke woensdagmiddag èn elke vrijdagmiddag vrij  (school uit om 12.15 uur) 
Groepen 3-8:   elke woensdagmiddag èn om de week de vrijdagmiddag vrij (school uit om 12.15 uur):  
               01/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12,  
  19/01, 09/02, 02/03, 16/03, 30/03, 13/04, 25/05, 22/06, 06/07 
 
Studiedagen:  18/09, 11/10, en 07/11 
Toetsverwerkingsdagen: 07/02 en 18/06 
(Al deze dagen als ook de vakanties zijn terug te vinden in de kalender op onze website) 

 

 
8. Groenten en fruit op school 
Vanaf dinsdag 12 september krijgen de kinderen gedurende 10 schoolweken tijdens de eetmomenten 
groente en fruit geserveerd. Dit is de beloning vanuit de GGZ-ZL voor het meedoen aan de 
“Waterdag”, die ook dit schooljaar gehandhaafd blijft op de woensdag. 
Ook heeft onze school zich ingeschreven voor de regeling EU-fruit. Bij inloting krijgen we dan van 13 
november t/m 16 april elke week groenten en fruit geleverd. 
Voorwaarde is, dat de school ook in de lessen aandacht besteden aan gezond eten o.a. door 
Smaaklessen. Een mooie ontwikkeling in ons “Gezonde School beleid” en onze deelname in het 
project “Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)” 
 
 
9.  Volgende maand: Schoolfotograaf op bezoek 
Onze schoolfotograaf VandenberghID uit Geldrop maakt op dinsdag 3 oktober de gebruikelijke 
portret- en groepsfoto’s. Hoe mooi zal uw kind er dit jaar weer op staan? Naar verwachting zullen de 
foto’s na twee tot drie weken uitgeleverd worden. Er worden géén broertjes/zusjesfoto’s gemaakt. U 
ontvangt binnenkort via een aparte mail méér info. Voor meer informatie rond de schoolfotograaf, zie:  
www.vandenberg-schoolfoto.nl/schoolfotograaf_basisonderwijs.htm   
 
 

10.  Aanmeldingsdata nieuwe leerlingen. 
De centrale aanmeldingsdata zijn voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op: 
 

7 september -  5 oktober – 2 november – 7 december  
11 januari – 1 februari – 1 maart – 5 april – 17 mei – 7 juni  

 
Om een afspraak te maken, neemt u even persoonlijk, telefonisch of per email contact op met 
Marilloiese (045 5720872 of marilloiese.willems@innovo.nl).  
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