Papenvoort 10, 5663 AH Geldrop
T 088 - 800 1700
E bs.stjozef@eenbes.nl
www.stjozefschoolgeldrop.nl

NIEUWSFLITS nr . 2

Donderdag 6 september 2018

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Ouderavonden
In de afgelopen week is er voor alle groepen een informatieavond geweest, waarin de ouders met de
leerkracht (en elkaar eventueel) kennis konden maken. Ook is er informatie gegeven over de werkwijze
van de leerkrachten in elk leerjaar. Fijn, dat zoveel
ouders hierbij aanwezig waren!
De Gouden weken
We merken dat in de meeste groepen het groepsevenwicht al goed is ontstaan na twee schoolweken.
Tijdens de informatieavond heeft u van de leerkracht(en) hierover al een eerste indruk gekregen.
In de eerste twee schoolweken wordt er door de
leerlingen afgetast; hoe gaat deze leerkracht om met
de groep? Daarna wordt er al wat uitgeprobeerd;
grenzen verkennen hoort er nu eenmaal bij. Die grenzen zijn er, hoor. Deze week is al een enkele leerling
daarvan bewust geworden ;-)
Dat hoort allemaal bij de Gouden Weken; de eerste
periode van 6 tot 8 weken waarin de groep gevormd
wordt, en de ‘norm’ duidelijk. Dit wordt vertaald in
groepsregels en afspraken. In onze LeerKRACHTteams bespreken we elke week de ervaringen van de
leerkrachten en geven we elkaar tips om de groepsvorming nog beter te maken.
Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat iedereen
huppelend naar school komt, en weer fluitend naar
huis gaat; met succeservaringen. Uiteraard vragen we
ook van u vertrouwen en een ondersteunende houding bij het richten van het onderwijs en de opvoeding. Geef signalen (van/met uw kind) door aan de
leerkracht(en); samen kunnen we werken aan een
prettige leeromgeving.

Ludieke actie op woensdag 12 september
In het afgelopen jaar is er in diverse regio’s gestaakt
door leraren in het basisonderwijs, en met effect. In
september gaan alle leraren dat ook merken op hun
salarisstrook. De kloof in waardering tussen het basisen voortgezet onderwijs wordt daarmee kleiner. Deze
verbetering is voor leerkrachten al een hele stap
vooruit, maar geldt niet voor het onderwijsondersteunende personeel en de directie. Deze laatste mensen moeten ervoor zorgen dat de leerkrachten hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Naast
het dreigende tekort aan leerkrachten is er ook een
tekort aan schoolleiders. Om de hele beroepsgroep
sterker te maken, is er nog steeds actie nodig. De
actie op 12 september zal een ‘ludieke; zijn; er wordt
deze dag een extra ontruiming georganiseerd.
Verkiezingen KMR op Prinsjesdag
Op dinsdag 18 september is het Prinsjesdag; een belangrijke dag in Nederland. Onze Koning spreekt de
Staten Generaal toe en de begroting wordt toegelicht. Op onze school is het ook een belangrijke dag,
omdat in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen worden
gehouden voor leden van de KMR, de Kinder Meedenk Raad. In de groepen wordt al campagne gevoerd. In de volgende Nieuwsflits kan ik u melden
welke leerlingen in het komende schooljaar de groepen vertegenwoordigen.
Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groeten, Bernie Kooistra RDO

Inlogcode Basisschool App en Ouderportaal
Vorig schooljaar zijn we gestart met de Basisschool
App. Met deze App willen we ervoor zorgen dat
ouders op een snelle manier up-to-date blijven van
wat er zich op school afspeelt. Met het Klassenboek
kan de leerkracht informatie en foto’s delen met de
ouders van de betreffende groep of een push bericht
sturen voor kleine notities. Via de App kunt u een
ziekmelding doorgeven, verlof aanvragen, activiteiten
lezen op de jaarkalender, Nieuwsflits, etc.

Download de Basisschool App via de App of
Playstore. Zoek en selecteer onze school of scan de
QR code in de app. De App wordt nu standaard geopend van onze school.
Om een inlogcode aan te vragen voor Basisschool
App en voor Ouderportaal kunt u contact opnemen
met Antonet Burgers, Administratie.
a.burgers@eenbes.nl
Inrichting Passend Onderwijs; de ondersteuningsgroep
Op onze school zal een ondersteuningsgroep 5 ochtenden per week, ter ondersteuning van de leerling/leerkracht, starten met ingang van maandag 3
september.
Het is een groep waar kinderen, een moment per
week, om uiteenlopende redenen terecht kunnen. De
ondersteuning kan voor leerlingen zowel een kortdurende als een langdurende voorziening zijn. Altijd met
als doel om zowel de leerling en/of de leerkracht te
ondersteunen en helpen bij hulpvragen.
Leerkrachten kunnen leerlingen aanmelden bij de
intern begeleider, samen bekijken zij of deelname
aan deze groep mogelijk is. In overleg wordt gezocht
naar een passend tijdstip in de week. De betreffende
leerling zal op dit tijdstip uit de groep worden gehaald en begeleiding krijgen in de ondersteuningsgroep. Daarna keren zij altijd weer terug naar de ei-

gen groep. Communicatie over de ondersteuningsgroep met ouders verloopt via de groepsleerkracht.

ZIEN!, Kindgesprekken en Oudervertelgesprekken
Op onze school werken wij met ZIEN!, waarmee wij
de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling van de kinderen
volgen. Als het nieuwe schooljaar een paar weken
begonnen is, vullen alle leerkrachten voor hun groep
de observatielijst van ZIEN! in, waarbij verschillende
onderdelen aan bod komen. Te denken valt daarbij
aan Welbevinden en Betrokkenheid en een aantal
sociale vaardigheden. Een onderdeel van ZIEN! is ook
dat de kinderen vanaf groep 3 een leerlingenvragenlijst invullen.
Daarnaast hebben wij als school ervoor gekozen dat
de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 met alle kinderen een individueel gesprekje voeren. In dit Kindgesprek leert de leerkracht het kind beter kennen en
bespreken ze samen wat het kind graag wil leren. De
leerkracht wordt die dag vervangen, zodat de leerkracht in alle rust, buiten de klas, de Kindgesprekken
kan voeren.
De ervaringen van ouders over de Sociaal-Emotionele
Ontwikkeling van hun kind, de observaties van leerkrachten en de opmerkingen vanuit het Kindgesprek
vormen samen de basis voor het Oudervertelgesprek
dat eind september/begin oktober voor de groepen 1
t/m 7 op de agenda staat. Wij hechten veel waarde
aan dat gesprek omdat we het belangrijk vinden om
goed af te stemmen met ouders, zodat we elkaar in
de aanpak thuis en op school kunnen ondersteunen.
In de week van 17 september ontvangt u het voorbereidingsformulier voor het Oudervertelgesprek van
ons.
De groepen 8 houden Portfoliogesprekken. De leerkrachten van de groepen 8 houden de ouders van
leerlingen in groep 8 hiervan op de hoogte.
Lieneke Rietsema,
leerkracht groep 4a en gedragsspecialist

Vanuit de verkeerswerkgroep
Ook dit schooljaar gaan wij ons als verkeersouders
weer inzetten voor een veilige en prettige verkeerssituatie rondom school. Sommige projecten doen wij
samen met de Kinderverkeerscommissie, die wij in
een volgende nieuwsflits aan u zullen voorstellen.

We gaan van start met een klassieker: het project ‘Op
Voeten en Fietsen naar school’ voor de groepen 4 en
5. Het project loopt van maandag 17 september tot
en met vrijdag 28 september a.s. De ouders die het
project nog niet kennen, kunnen erover lezen in de
bijlage. Nieuw is dat we het project dit schooljaar
twee keer doen: één keer in het najaar en één keer in
het voorjaar. We denken dat de achterliggende doelstellingen (zie de bijlage) daardoor beter behaald
worden. Nieuw is ook dat we na afloop van het komende ‘Op voeten en fietsen’-project een korte vragenlijst zullen voorleggen aan de ouders. We zijn
namelijk heel benieuwd naar uw ervaringen en in het
bijzonder of uw kinderen ook na afloop van het project vaker lopend of fietsend naar school zullen gaan.
Tot slot: wij staan regelmatig op het schoolplein aan
de Papenvoort. Spreekt u ons gerust aan als u iets
onder de aandacht wilt brengen, of stuur een e-mail
naar: verkeer-stjozef-geldrop@outlook.com.
Hartelijke groet,
De verkeersouders

Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Informatieavond GGD
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen
vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad
tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis
goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond
voor ouders van kinderen met poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen
naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen
zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van de
4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf
4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote
impact hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober
a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een
informatieavond over broekpoepen. Op deze avond
krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem.
Ook bespreken ze de verschillende manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is
de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot
ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze
avond zijn 3 euro.
Aanmelden

(v.l.n.r. Nanja Verbakel, Susanne Spaan-Rubingh en
Corinne Out)

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan
via onze website www.ggdbzo.nl.

Jarigen

Tot en met 20 september 2018
6 sept

Emma

8B

6 sept

Raf

5A

9 sept

Mila

5B

10 sept Mika

3B

13 sept Pam

0-1-2A

13 sept Xavi

8B

13 sept Guus

0-1-2C

13 sept Evi

4B

13 sept Juf Antonet

Adm.

15 sept Juf Wilma

0-1-2D

16 sept Bram

4B

16 sept Niek

5B

17 sept Féline

8A

17 sept Juf Nikki

0-1-2E

18 sept Dennis

8A

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Di. 11 sept:

OV-vergadering 20.00 uur

Ma. 17 sept: Week tegen pesten.
MR-vergadering 19.30 uur
Di. 18 sept:

KMR-verkiezingen gr. 5 t/m 8

