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Beste ouders c.q. verzorgers, 

Dit is de zesde Nieuwsbrief van dit schooljaar met wederom veel 
informatie. 
 

Schoolplan 2019-2013 
Scholen zijn verplicht om de vier jaar een schoolplan op te stellen. 
We werken hieraan onder andere tijdens de studiedagen in 
december en februari.  
Formeel gezien hebben ouders inspraak via de MR; de MR moet 
instemmen met het plan. 
 
We willen ouders echter vanaf het begin bij de ontwikkeling 
betrekken. Daarom nodigen we u uit u aan te melden voor het het 
ouderpanel. . 
Het streven is om uit elk cluster  (groepen 1-2 3; groepen 4,5,6 en de groepen 7-8) drie tot vier 
ouders te werven, zodat alle groepen uit de school evenredig zijn vertegenwoordigd; in de praktijk 
blijkt een groep met  8 tot 12 leden het meest effectief. 

Tijdens drie tot vier bijeenkomsten in de periode december 2018- april 2019 doorlopen team en 
ouders een parallel proces. De input van zowel team als panel worden steeds gedeeld zodat een 
breed gedragen plan kan worden ontwikkeld.  

Zin een wezenlijke bijdrage te leveren aan de toekomst van de school? Meld u aan. Meer weten: 
even mailtje sturen. Aanmelden: dito. jean.vdbooren@innovo.nl. Vermeld ook in welke groep(en) uw 
kind(eren zit(ten). 

Ik kijk uit naar de eerste bijeenkomst!! 

Medezeggenschapsraad ( MR) 
De MR is weer compleet. Na het toetreden van Linda de Bruijn namens de ouders, completeert 
Mirjam Burgers als vertegenwoordiger van het personeel de medezeggenschapsraad.  
De eerstvolgende vergadering is op 20 november 2018. 
De agenda van deze bijeenkomst wordt in de volgende nieuwsbrief opgenomen. 

Ouderbijdrage 
Aanstaande woensdag ontvangt u via uw kind(eren) een 
gekleurde envelop met het verzoek deze gebruiken om 
de ouderbijdrage ( € 26,00 per kind per jaar) te voldoen. 
Dit kan door de dichtgeplakte envelop mee te geven aan 
uw kind. 
Persoonlijk overhandigen aan de leerkracht kan 
natuurlijk ook.  
In de Schoolgids 2018-2019, blz. 43 is beschreven hoe dit 
bedrag na afstemming met de oudervereniging, wordt 
besteed.   
 

Schoolplan 
(Beleids)document waarin 
school  het  onderwijskundig 
beleid, personeelsbeleid en 
interne kwaliteitszorg 
beschrijft. Tevens 
verantwoordingsdocument 
t.a.v. inspectie.  

Kinderboekenweek   € 2,50 
Sinterklaas  € 5,00 
Kerstfeest   €3,00 
Carnaval   € 3,50 
Paasfeest  € 3,00 
Sportdag   € 2,00 
Kunstmenu  € 3,00 
Koningsdag  € 1,00 
Excursies   € 2,00 
OV-kosten  € 1,00 
Totaal   € 26,00 



Privacy 
We hebben de afgelopen anderhalve week een groot aantal instemmingsverklaringen retour 
ontvangen. Mocht u deze nog niet ingeleverd hebben, wees dan zo vriendelijk dit op korte termijn te 
doen. 
Inmiddels is de vernieuwde website tijdens de herfstvakantie gepubliceerd. Hier en daar moet nog 
iets gewijzigd of toegevoegd worden. We missen node de foto’s van “onze” leerlingen in actie tijdens 
schoolactiviteiten. 

Appeltaart en herfstsoep 
In groep 1 hebben de kinderen samen 
met juf Mirjam appeltaart gebakken: 
het deeg maken, appels schillen en in 
stukjes delen, kaneel en suiker 
toevoegen en de appeltaart in de oven 
schuiven.  
In groep 2 /3 hebben de kinderen zelf 
de herfstsoep gemaakt. Eerst hebben 
we de ingrediënten verkend. 
Vervolgens hebben de kinderen in 
groepjes alles zelf gemaakt. Enkele 
groepjes hebben de ingrediënten van 
de gehaktballetjes gemixt en deze tot 
balletjes gedraaid. Andere groepjes 
hebben de letters van de vermicelli 
uitgezocht. En weer andere groepjes 
hebben de verschillende groentes 
gesorteerd (wortel/bloemkool/prei).  

Daarna hebben we alles gedeeld en 
samen geproefd. Het was een heerlijke ervaring.   

Kledingophaalactie 
Beste leerlingen ouders/ verzorgers en alle andere mensen die met ons 
mee willen sparen. 
 Na het succes van vorig jaar zullen we ook dit jaar weer deelnemen aan 
de  Bag2School inzamelingsactie! 
In de periode van 29 oktober 2018 tot en met 5 november 2018 mogen 
iedere schooldag om 8.20 uur en na de lesdag zakken (Bag2school- / 
vuilniszakken) met goederen aangeboden worden. 
Bag2School zal deze 6 november ophalen.  

  
Wat mag er verzameld worden? 
Schone kleding, lakens, gordijnen, knuffelbeesten, riemen, handtassen en schoenen (deze dienen 
aan elkaar gebonden te worden.) 
  
Namens de Oudervereniging alvast bedankt voor het inleveren. 
Claudia Drost, voorzitter. 



De kracht van judo 
Herken je dit: Je maakt je zorgen over het spelgedrag van kinderen of je bent 
bezorgd over de invloed van overmatig gamen op de ontwikkeling van 
kinderen. 
 
Je bent ongerust over de aangetoonde samenhang tussen veelvuldig gebruik 
van beeldschermen en de latere aanwezigheid van agressie, taalachterstand, 
overgewicht, slaapproblemen, slechte schoolresultaten en andere ongewenste 
ontwikkelingen. 
 
Wat leert je kind van Judo? 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het beoefenen van judo positieve effecten heeft op de 
persoonlijkheid en het welzijn van de sporter. Ook zijn judoka’s (judobeoefenaars) vaak 
bescheidener, optimistischer, enthousiaster en hebben ze meer zelfvertrouwen. 
 
Judokai sluit nauw aan bij de belevingswereld van kinderen. Wij leveren graag een bijdrage aan de 
motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Hierbij staan plezier en respect centraal. Daarnaast 
is er veel aandacht voor samenwerken, 
vertrouwen, weerbaarheid, discipline en 
beheersing. Het doel van judo is o.a. 
kinderen leren hun eigen frustratie in 
bedwang te houden, respect tonen voor 
hun tegen- en medestander en hoe 
situaties zelf onder controle te hebben. 
 
Drukke kinderen kunnen bij judo goed hun 
energie kwijt terwijl ze tegelijkertijd leren 
te focussen. Voor onzekere kinderen is de 
sport juist geschikt om zelfvertrouwen en weerbaarheid op te bouwen.  
  
Snuffellessen: 
Kinderen mogen maar liefst 4x gratis meedoen tijdens de zogenaamde snuffellessen in de dojo 
(oefenruimte) van sporthal ’t Anker in Buchten. Wil je meer informatie of meedoen? Stuur een mail 
naar hugo.lumens@home.nl 
 

Judo: een traditionele sport in een modern jasje. 

St. Maartensfeest al jaren een traditie die je moet meemaken 
Beste kinderen, ouders, opa’s, oma’s. 
Ook dit jaar wordt er weer een St. Maartensoptocht gehouden en wel op maandag 12 november. 
De optocht zal stipt om 18.30 u vanuit Buchten (markt) en vanuit Holtum (oude basisschool) 
vertrekken. 
Kom samen met je kind/kleinkind in optocht naar de brandstapel en geniet van het vuur en voor de 
kinderen is er een wafel en warme chocomel. Tot maandag 12 november! 
 



 

 

Eindredactie: Jean van den Booren 


