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Je kunt alleen iets leren als je het nu nog niet kunt.

Een leven lang leren
Op een school staat leren uiteraard
centraal. Dat zal u niet verbazen. Onze
kinderen leren iedere dag. Leren van
kennis en leren van allerlei ervaringen die
zij opdoen. Leren stopt niet aan het einde
van de schooldag en ook niet aan het
einde van je schoolloopbaan. In mijn ogen
leren we als mensen een leven lang. En ik
vind dat een groot voorrecht! Ons team is
ook volop aan het leren. Leren van de
kinderen, van je collega’s hier op school en
ook van collega’s buiten deze school. In
deze Nieuwsbrief kunt u ook lezen over
onze studiedagen van vorige week. Ook
daar stond ons leren en daarmee het leren
van uw zoon/dochter centraal.

Schoolfruit
Onze school gaat weer meedoen met het
project “Schoolfruit”. In de bijlage van
deze Nieuwsbrief vindt u ook een
ouderbrief over het Schoolfruit met de
nodige info. En hier ook enkele
praktische zaken op een rijtje:
-Onze fruitdagen zullen dinsdag,
woensdag en donderdag zijn.
-Iedere maandag ontvangt u van ons een
bericht met welk fruit er die week
geleverd zal worden.
-Voor de oudere kinderen zal het fruit
niet altijd voldoende zijn. Uw kind kan
dan een extra boterham (of een ander
gezond tussendoortje) meenemen voor
bij het 10-uurtje.
-Het Schoolfruit start volgende week.

Lerarentekort
Vandaag ontving u een brief van onze
bestuurder Geert Simons betreft het
lerarentekort. Dit is een moeilijkheid waar
onze stichting inmiddels, net zoals vele
anderen, mee kampt.
Ook op de Ericaschool hebben we al een
aantal keren geen vervanging gehad. Deze
vervanging is iedere keer opgevangen door
onze eigen collega’s. Dit betekent dat
collega’s op hun vrije dagen bereid zijn om
extra te komen werken. Dit getuigt van een
grote betrokkenheid. Ook bij ons kan het
een keer gebeuren dat we echt geen
vervanging hebben. Wij hopen dan op
begrip met de wetenschap dat wij dan alle
opties hebben onderzocht en dat dit helaas
de enige optie is. We hopen uiteraard dat
het niet voor zal komen. Dus wat dat betreft
zijn we vooral zuinig op elkaar. Zoals ook in
de brief van de bestuurder wordt genoemd;
bent u zelf iemand met de bevoegdheid
voor het onderwijs of kent u iemand die dit
wel heeft of iemand die daar interesse in
heeft, dan horen wij het heel graag.
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Bewegingsonderwijs
Terugblik studiedagen
Afgelopen donderdag en vrijdag waren de
kinderen vrij en had het team 2 studiedagen.
Ik vertel u daar graag iets over.
De eerste studiedag was bij ons op school. En
die dag hebben wij Unit 3 voorbereid. Bij het
voorbereiden van deze Unit leren we
ondertussen heel veel van de theorie, het
gedachtengoed van het IB onderwijs. Deze
dag werd door Linda als IB-coördinator geleid
en was voorbereid in samenwerking met Het
Startpunt in Den Haag. Het Startpunt in Den
Haag is de school, waar ik u eerder over
berichtte, en de school die al een IB School is.
Vrijdag heeft onze studiedag in Tilburg
plaatsgevonden. Deze dag werden we door
de collega’s uit Den Haag meegenomen in het
onderzoekend leren en het leren vanuit
conceptueel denken. Wellicht klinkt het u
ingewikkeld in de oren, wij ervaren dat onze
bovenkamers ook echt aan gezet moeten
worden. Maar dat is nu juist wat leren is en
dat is nu juist dat we bij onze kinderen ook
willen laten gebeuren. Deze dag was samen
met een andere basisschool in Tilburg, die
hetzelfde pas in geslagen zijn als wij. Het is
ook heel inspirerend en leerzaam om zo’n dag
met collega’s van een andere school op te
trekken. We hebben deze dag dan ook als
verrijkend ervaren.

Om te noteren in de
schoolkalender:
13 november
Opruimen schoolplein
15 november
Groep 5-8 trekken lootjes
25 november
Groep 1-4 schoen zetten
2 december 14:30-15:00 uur
Groep 5-8 inleveren surprise of op
3 december 8:00 – 8:20 uur
Groep 5-8 inleveren surprise
3 december
Sinterklaasfeest op school

Bij deze Nieuwsbrief vindt u al bijlage een
brief
met
informatie
vanuit
het
bewegingsonderwijs. We hebben de
afgelopen periode al gemerkt dat we met
meester Stefan een fijne collega er bij hebben
en dat hij een mooie invulling geeft aan onze
gymlessen. In de bijlage wordt verteld over
het monitoren van de motorische
ontwikkeling.

Muziekonderwijs
Deze week is in de groepen 5 tot en met 8
een nieuwe muziekdocent begonnen. Jan
Bergsma zal de aankomende tijd de
muzieklessen in deze groepen verzorgen.
Deze muzieklessen worden in samenwerking
met
de
muziekvereniging
OBK
vormgegeven. En daar zijn wij ontzettend blij
mee! We gaan in de eerste weken
kennismaken met zowel meester Jan en de
kinderen en ook met verschillende
instrumenten. We hopen na de periode van
kennismaken meer van het muziekonderwijs
te kunnen laten zien en vooral aan u te laten
horen!
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Ouderportaal - reminder

Corona

“Het MijnSchool team werkt constant aan
het verbeteren van de app en de website.
Zo worden er regelmatig kleine wijzigingen
doorgevoerd. Misschien heeft u al gemerkt
dat de lay-out van het menu is gewijzigd.
Vanaf nu is het mogelijk om de nieuwste
versie van de app te downloaden in de app
stores!
Het is nu mogelijk om direct van de app
naar het ouderportaal te gaan zonder
opnieuw in te loggen (single-sign-on). Op
deze manier kunt u sneller naar het
ouderportaal
voor
het
zien
van
Postvakberichten of in te schrijven op
Oudergesprekken.
Er wordt nog gewerkt aan instellingen
zodat je meldingen krijgt als er
bijvoorbeeld nieuwe berichten zijn.
De app is te downloaden of upgraden via
de app stores.”

Het ziet er naar uit dat Covid-19 ook dit
seizoen nog met ons mee het schooljaar door
gaat. In de vorige Nieuwsbrief meldde ik dat
wij ons als team nog wilden beraden over het
wel of niet binnen brengen van de kinderen
bij het begin van de schooldag. Eind
september waren daar namelijk weer
mogelijkheden voor. Inmiddels zijn de
maatregelen weer strakker en met
inachtneming van de 1,5 meter houden wij
de afspraken zoals deze waren.
Daar voegen wij graag aan toe, dat we
merken dat deze manier van de dag starten
als prettig wordt ervaren. De lestijd wordt
goed benut, want om 8:30 uur is iedereen
ook binnen en is de schooldag gestart. De
kinderen zijn hier ook gewend aan geraakt.
Jonge kinderen zijn het ook gewend van de
peuterspeelzaal.
Uiteraard maken we altijd uitzonderingen als
dat voor een kind nodig is of de situatie
vraagt daar even om. Voor nu is het op het
plein / bij de deur gedag zeggen. En laten we
ook buiten weer op de 1,5 meter letten. Op
die manier proberen we met elkaar de
situatie zo veilig mogelijk te maken.

Had u dit bericht al gelezen op het
Ouderportaal? Met deze update gaat Mijn
School steeds prettiger en makkelijker
werken. Mocht u vragen hebben, neemt u
dan contact op met Anja van Tergouw.
a.vantergouw@proominent.nl

Opruimen van het plein –
reminder
“Beste ouders, verzorgers.
Een berichtje namens de OR. In deze deze
herfsttijd vraagt ons schoolplein voor extra
onderhoud. De OR is op zoek naar mensen die
willen helpen bij het opruimen van het
schoolplein op zaterdag 13 november tussen
9 en 12 uur. Uiteraard wordt er gezorgd voor
koffie en thee tussendoor als break en de
nodige gezelligheid. Komt u ook helpen? U
kunt zich opgeven bij Gea van den Berg
(geavandenberg@hotmail.com).
We hopen u dan te zien!”

Tot slot
Wij hopen u met deze Nieuwsbrief weer goed te
hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn of
anderszins, dan kunt u altijd bij ons terecht. Op
het plein, via de mail of even een telefoontje. U
weet ons vast en zeker te vinden.
Namens het team,
Hartelijke groet, Marjon Fluit.
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Nieuws uit de groepen

We werken in groep 5 met classdojo. We hebben dan
monstertjes met je naam. En ieder kind heeft een monstertje. En de juf geeft ons dan
een punt. We krijgen punten om te luisteren, klaar te zitten, zachtjes werken, goed
werken en nog veel meer. Als je 20 punten hebt, mag je voor jezelf een beloning.
Bijvoorbeeld: de hele dag boven werken, de hele dag met gelpen schrijven, pop-it of
stressbal mee naar school. Het is heel leuk.
Als we 500 punten hebben, hebben we een klassenbeloning. Deze hebben we
volgende week. We mogen dan in onze pyjama. En dan gaan we bakken en een
restaurant van onze klas maken. En film kijken en tijdens de film deze hapjes opeten.
Groetjes groep 5!

Geschreven door: Sienna, Dani en Maud.

In groep 3/4 zijn we bezig met emoties en expressie van onszelf. We hebben een
emotiedobbelsteen gemaakt. Die gebruiken we bij diverse opdrachten. Zo hebben
we naar muziekfragmenten geluisterd en daarbij aangegeven welk gevoel er bij ons
op kwam. Bij de dansworkshop hebben we geleerd hoe we emoties kunnen
uitdrukken op muziek. Op het prikbord in de klas laten we zien hoe wij emoties
uitdrukken met ons lichaam.
We zijn ook bezig met een kleurenonderzoek: welke kleur komt in ons op bij een
onderwerp? Bij een tomaat denken we allemaal aan rood, maar waar denk je aan
bij moedig? De kinderen vinden dit erg leuk om te doen! Volgende week gaan we
hiermee verder, we kijken naar kunst en maken een kunstwerk!

NIEUWSBRIEF

