
December is de maand 

vol met feestdagen. Een 

maand waarin velen te-

rugkijken op het afgelo-

pen jaar, maar ook juist 

vooruitkijken. Om jezelf 

goed te onderhouden op 

alle gebieden, is het be-

langrijk de zaag scherp 

te houden. Het is de ge-

woonte die alle andere ge-

woontes mogelijk maakt. 

Van de dingen die goed 

gaan krijgen we steeds 

meer energie. Voor de din-

gen die beter kunnen, stel-

len we nieuwe doelen en 

hebben daarmee goede 

voornemens voor 2018. 

Voor het zover is luiden we 

de decembermaand in met 

het Sinterklaasbezoek aan 

onze school. Dit gebeurt 

a.s. dinsdag 5 december 

om 8.30 uur. De ouders 

zijn van harte welkom om 

bij de start aanwezig te 

zijn. 

Om Sint en zijn Pieten niet 

te lang te laten wachten, 

vragen wij u om op tijd op 

school te komen om hen 

met alle kinderen, ouders 

en leerkrachten te verwel-

komen. Alle kinderen zijn 

deze dag om 12.15 uur vrij. 

We verheugen ons uiter-

aard op een feestelijke dag! 

Op maandag 18 december 

en dinsdag 19 december zal 

groep 7 stralen op het podi-

um, wanneer ze de kerst-

musical ten uitvoering 

brengen. Op donderdag 21 

december zullen we in de 

ochtend een ‘Leader in me-

dag’ organiseren. Deze och-

tend staat in het teken van; 

voor kinderen, door kin-

deren. Die middag zijn de 

kinderen vanaf 12.15 uur 

vrij, zodat voorbereidingen 

voor een sfeervol kerstdiner 

kunnen worden getroffen. 

‘s Avonds gaan we van 

17.30 tot 19.30 uur genie-

ten in de groepen van het 

kerstdiner. En zo luiden we 

de kerstvakantie met een 

gezellig samenzijn in. 

We willen alle ouders be-

danken voor hun bijdrage 

aan al deze festiviteiten. 

Van het versieren van de 

school, het begeleiden van 

de Kerstmusical, tot het 

voorbereiden van het Sin-

terklaas– en Kerstfeest. Het 

doet ons goed dat we altijd 

weer kunnen rekenen op 

zoveel hulp van de ouders. 

En laat dat de zaag juist zo 

mooi scherp houden. 

 

Enkele weken geleden 

heeft u een mailing ont-

vangen van ons over de 

aangekondigde stakings-

dag in het basisonder-

wijs. PO in Actie heeft 

naar aanleiding van het 

teleurstellende aanbod van 

de regering een nieuwe 

stakingsdag aangekondigd. 

Met dit bod zou iedere mede-

werker 2 uur per jaar kunnen 

worden gegeven voor werk-

drukverlaging. Mocht er voor 

5 december geen verandering 

zijn in het aanbod dan zal de-

ze staking plaatsvinden op 12 

december a.s. Wij zullen u 

zeker op de hoogte houden.  
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Agenda  

december  

Studiedag Team; 

kinderen vrij 
1 

Sinterklaas op 

school; kinderen om 

12.15 uur vrij 

5 

Juf Lisanne jarig 7 

Juf Brigit jarig 10 

Vergadering leerling– 

Lighthouseteam 
11 

Mogelijke stakings-

dag 
12 

Opvoering Kerst-

musical gr. 7 voor 

ouders en genodig-

den (19.30 u.) 

19 

Leader in me- dag 

voor de kinderen, 

kinderen om 12.15 

uur vrij. 

21 

Kerstviering  

17.30 uur—19.30 uur 
21 

Kinderen om 12.15 

uur vrij;  

Kerstvakantie 

22 

Eerste schooldag 

2018  

8 

jan. 

In deze nieuwsbrief 

gaan we in op de vol-

gende onderwerpen: 

 In december 

houden we de 

zaag ook scherp 

 Staking? 

 Het leerorkest, 

een toporkest 

 Vanuit de MR 

 Buurtapp van 

kracht 

 Programmeren 

in de Webklas 

12 december, staking? 

In december houden we de zaag ook scherp! 

 

Kerstkaarten-

kwartiertje!  
De afgelopen jaren is het bij 

veel leerlingen van de school 

gebruikelijk geworden om 

elkaar via een kerstkaart het 

goede toe te wensen.  

Op zich is het natuurlijk 

prachtig wanneer kinderen dit 

elkaar gunnen. Dit willen we 

niet doorbreken.  

 

Om het geheel een beetje in 

banen te leiden, houden we 

op woensdag 20 december 

tussen 14.00 uur en 14.15 

uur kerstkaartkwartier. Kin-

deren die dit willen, mogen in 

dit kwartier hun kerstkaarten 

uitdelen. 

https://app.box.com/s/vzac0r604jlrfciotirygi9gh0sbedpn
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Wat hebben we genoten 

op maandag 20 november 

jl. De kinderen van groep 

5 hielden toen als eindpre-

sentatie een concert opge-

voerd van het "Da Capo"-

muziekleerproject met de 

naam "Leerorkest". Het 

concert werd opgevoerd in 

de Plechelmuskerk in 

Deurningen en werd bijge-

woond door alle kinderen, 

leerkrachten, ouders, opa's 

en oma's en andere be-

langstellenden. 

Dit project “het leerorkest” 

is op touw gezet door do-

centen van muziekcollec-

tief “Da Capo Dinkelland”, 

in samenwerking met de 

muziekfederatie en het 

basisonderwijs van de ge-

meente Dinkelland. Het 

heeft bevordering van de 

belangstelling voor muziek 

als doelstelling. 

"En dat is gelukt!", aldus 

Theo Dalhoeven namens 

Da Capo. Vol enthousias-

me hebben de kinderen 

onder professionele bege-

leiding van muziekleraren 

van Da Capo zich het in-

strument eigen gemaakt. 

Dit met het uiteindelijke 

resultaat om samen met 

de klasgenoten en de mu-

ziekdocenten een concert 

ten gehore te brengen. De 

 

N i e u w s b r i e f  

“Door middel van 

ZIEN observeren 

leerkrachten het 

sociaal-emotioneel 

functioneren van 

kinderen ”.  

Vanuit de MR 
genvragenlijst in. Dit is 

een aanvulling om het 

gedrag van een leerling 

nog beter in kaart te kun-

nen brengen. 

De vragenlijsten zijn ver-

deeld over drie thema’s: 

veiligheidsbeleving, socia-

le vaardigheden en leer- 

en leefklimaat. De graad-

meter in deze lijsten zijn 

welbevinden en betrok-

kenheid, waar de volgen-

de 5 vaardigheden be-

langrijk voor zijn; sociaal 

initiatief, sociale flexibili-

teit, sociale autonomie, 

impulsbeheersing en inle-

vingsvermogen. 

ZIEN 

Tijdens de MR vergade-

ring werd het onderwerp 

sociale veiligheid bespro-

ken. De oudergeleding 

van de MR wist niet op 

welke manier school dit in 

beeld had. Daarom bren-

gen we het nu even onder 

uw aandacht. 

Door middel van ZIEN 

(digitale vragenlijst) ob-

serveren leerkrachten de 

sociaal-emotionele ont-

wikkeling van kinderen 

van groep 1 t/m groep 8 

systematisch op de kaart. 

De groepen 5 t/m 8 vul-

len ook zelf een leerlin-

.  

Het leerorkest, een toporkest! 

“De kinderen 

hebben hun ware 

muzikale talenten 

laten zien, waar ze 

bijzonder trots op 

mogen zijn.”.  

Vervolgens bekijken en 

bespreken de leerkrach-

ten samen met de intern 

begeleiders en directie of 

er vervolgstappen geno-

men moeten worden. 



Buurtapp van kracht 
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Zoals u zich ongetwijfeld nog 

kunt herinneren zijn er in het 

verleden een aantal inciden-

ten geweest na schooltijd of 

in de vakanties op het school-

plein van onze school.  Hier-

over is contact geweest tus-

sen de schoolleiding, ge-

meente en de wijkagent. 

Sinds 2 weken is er een 

BuurtApp actief en u kunt 

zich hiervoor aanmelden via: 

wwwdeurngen@gmail.com  

onder vermelding van uw 

adres en mobiele nummer. 

U wordt dan toegevoegd aan 

de App en krijgt een docu-

ment met de gedragscode 

voor deze App. 

Met deze buurtapp willen we 

de sociale cohesie en betrok-

kenheid vergroten, om sneller 

te kunnen handelen wanneer 

er sprake is van overlast. We 

vinden het belangrijk dat 

voorbijgangers of buurtbewo-

ners weten wat ze kunnen 

doen wanneer er dreiging 

is en daardoor twijfeling ont-

staat. 

Dit is niet alleen een oproep 

omwonenden, maar ook voor 

mensen die bv. regelmatig 

hun hond uitlaten of gewoon 

rondwandelen en daarbij 

langs de basisschool lopen.   

 

in tweetallen zoveel mogelijk 

zelf ontdekken hoe ze dat 

voor elkaar konden krijgen. 

Het was geweldig om te zien 

hoe gedreven en fanatiek de 

kinderen ermee bezig waren. 

En met succes, want door de 

pro-actieve houding en de 

synergie kregen ze het ook 

voor elkaar. We kunnen te-

rugkijken op een mooie erva-

ring met programmeren, 

waar we in de toekomst wel-

licht profijt van hebben. We 

danken juf Esther voor haar 

inzet!  

Vanuit het LEGO-lab van 

Saxion Hogeschool hebben de 

kinderen van de Webklas de 

afgelopen drie weken iedere 

donderdagochtend les gekre-

gen van een ‘jonge bekende.’ 

Van onze oud-collega juf Es-

ther Zanderink kregen de 

kinderen wekelijks uitdagen-

de opdrachten. Zo moesten 

ze bijvoorbeeld een eigenge-

maakte robot-auto (EV-3) zo 

programmeren, dat het een 

bepaalde route kon afleggen. 

Hierbij moesten de kinderen 

Programmeren in de Webklas 

Wij wensen u nu alvast; 

“Het was geweldig om te 

zien hoe gedreven en 

fanatiek de kinderen er-

mee bezig waren.” 
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