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Maandelijks informatieblad voor leerlingen en ouders
Inspectiebezoek
Beste ouders,
Donderdag 6 december heeft de inspecteur van het onderwijs de kwaliteit op onze school beoordeeld.
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: klassenbezoeken, analyse van documenten en gesprekken met leerlingen, ouders,
leraren, interne begeleiding en directie.
Hoewel de definitieve vaststelling van het rapport van bevindingen nog moet worden vastgesteld willen wij u nu al laten weten dat alle
standaarden die de inspectie heeft onderzocht met een voldoende zijn beoordeeld. Het pedagogisch klimaat op onze school heeft de
onderwijsinspectie als goed beoordeeld.
Na de definitieve vaststelling van het rapport van bevindingen zullen wij u uitgebreider informeren over de inhoud van het onderzoeksrapport.
De schoolleiding

Het volgen van de leerlingen
Op onze school hebben we verschillende manieren om onze leerlingen te volgen.
Bij de kernvakken nemen we na elk blok een toets af om te zien of de behandelde stof van de afgelopen periode beheerst wordt.
Dat noemen we de methodetoetsen.
Twee keer per jaar, in januari en in juni, nemen we de landelijke Citotoetsen af. Deze toetsen zijn niet gekoppeld aan onze methodes.
We meten dan de algemene ontwikkeling en de voortgang op de kernvakgebieden lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en woordenschat. Bij de kleuters wordt dan ook de ontwikkeling bij taal en rekenen getoetst. Tijdens de ouderavond in februari wordt u hierover geïnformeerd en de grafieken met de resultaten worden samen met het rapport meegegeven.
ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat wij op school gebruiken om het sociale en emotionele functioneren van een leerling en een groep
in kaart te brengen. De leerkrachten vullen één keer per jaar een digitale vragenlijst in. Leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen zelf
ook een vragenlijst in. Die gaat o.a. over het leer- en leefklimaat en de veiligheidsbeleving. Door de gegeven antwoorden krijgt de leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor een gesprek met de leerling en/ of met de ouders; waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar
zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?
Naast alle toetsen en testen is de observatie van de leerkrachten en de bevindingen en ervaringen van leerlingen en ouders een grote
bron van informatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar school gaan en dat ze zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden.
Signalen van ouders en leerlingen zijn aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan en samen te zoeken wat er nodig is voor het kind.
Wij zien ouders en school als partners in de opvoeding.
Ine van Gisbergen
Intern Begeleider

Schoolraadbijeenkomst
Tijdens de laatste Schoolraadbijeenkomst hebben we uitgebreid gesproken over de bevindingen, de aandachtpunten en eventuele
wensen ten aanzien van Social Schools.

Social Schools
Hieronder in het kort het gebruik van Social Schools tot nu toe:
•

De groepsleerkrachten plaatsen berichten en of foto’s van het dagelijks gebeuren of activiteiten in de groep. Ook
kunnen er oproepjes worden geplaatst voor het meebrengen van materialen voor bijvoorbeeld de handvaardigheid les.
•
Afspraak hierbij is: minimaal één bericht per week en maximaal één bericht per dag.
•
Ouders kunnen op deze berichten niet reageren.
•
U kunt zelf kiezen of u deze berichten via de app op uw mobiele telefoon wilt ontvangen of via de mail.
U kunt dit aangeven bij “Instellingen”. Hier kunt u ook aangeven of en bij welke berichten u meldingen wilt
ontvangen.

•

De schoolleiding plaatst berichten aan alle ouders of aan betreffende groepen over:
•
Ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht. Indien mogelijk wordt meteen vermeld wie er in de groep zal zijn.
•
Schoolfruit.
•
Evt andere zaken.

•

De contactouders plaatsen berichten van activiteiten waarbij hulp wordt gevraagd van ouders. Ook maken zij een nieuw
“evenement” aan in de agenda zodat ouders zich kunnen inschrijven om te helpen.
•
Ouders kunnen niet reageren op de berichten van de contactouders.
•
Om alle ouders de kans te geven, wordt er duidelijk aangegeven wanneer de inschrijving start.
•
Alle ouders kunnen zien of er al voldoende hulp is en wie er helpt.

Alle berichten in Social Schools worden in principe geplaats tussen 08.00 en 17.00 uur.
Slechts in dringende gevallen wordt hier van afgeweken!
In de agenda vindt u alle geplande activiteiten tot aan kerst. De overige activiteiten zullen zo snel mogelijk worden aangevuld.
Bovenin de agenda vindt u de optie “abonneer”. Indien u hiervoor kiest, worden de evenementen geïmporteerd in uw eigen
digitale agenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen voor bijv. een studiedag of een uitstapje.
Na de carnavalsvakantie gaan we bovenstaande evalueren met het team.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben over de app, dan horen wij die graag.

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Lieke Schrik.
Dit jaar ga ik in groep 7/8 stage lopen. Dit kom ik op de donderdagen doen, vanaf 4 februari zullen het de
donderdagen en de vrijdagen worden.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het Summa-College. Ik zit in het eerste jaar van deze opleiding.
Ik ben 16 jaar uit en kom uit Reusel.
Mijn hobby is korfballen. Dit doe ik bij de club Rosolo A2. Ook geef ik trainen aan Rosolo D3.
Dit doe ik nu voor het tweede jaar.
Lieke
Hoi, ik ben Anna de Laat,
Ik ben 19 jaar oud en woon in Reusel. ik kom tot het einde van het jaar gymlessen mee geven op deze basisschool.
Daarvoor ben ik ook aan het studeren op het summa college. Ik heb er heel veel zin in!!
Anna de Laat

Leerplicht
Als bijlage treft u de informatiefolder m.b.t. de leerplicht aan. Deze folder is ook op de schoolsite terug te vinden.
U wordt dringend verzocht om deze folder goed door te lezen.
Op school zijn twee verschillende formulieren voor het aanvragen van verlof verkrijgbaar:
1.

Een formulier voor het aanvragen van vrijstelling van schoolbezoek wegens gewichtige
omstandigheden.

2.

Een formulier voor het aanvragen van vakantieverlof buiten de schoolvakantie.

Vakantieverlof buiten de schoolvakantie wordt slechts in zéér uitzonderlijke situaties toegekend.
Zoals u in de informatiefolder kunt lezen, moeten ouders voor het toekennen van dit soort verlof aantonen,
dat vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt.
Voor dit soort verlof vindt er altijd overleg met de leerplichtambtenaar plaats.
Datzelfde geldt in twijfelgevallen voor het toekennen van verlof wegens gewichtige omstandigheden.
In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven:
-familiebezoek in het buitenland
-goedkope tickets in het laagseizoen
-omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
-vakantiespreiding in den lande
-verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
-eerder vertrek of latere terugkomst in verband met de verkeersdrukte
-samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan
-kroonjaren (veelvouden van 10 - bijvoorbeeld 50 jaar worden-)

Gezond Trakteren

(uit de nieuwsbrief EU-schoolfruit)

Wist u dat een kind op school 30 tot 40 keer per jaar een traktatie krijgt? Dat mag
ook, want jarig zijn is feest!
Er zijn gelukkig veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te maken!
Algemene traktatietips
● Groente en fruit in een leuk jasje, zoals het druivenrupsje hiernaast.
● Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn,
soepstengel, peperkoek, of een mini eierkoek.
Voor meer ideeën, ga naar www.gezondtrakteren.nl

Maandkalender januari 2019

Hoofdluiscontrole
Op maandag 7 januari (na de kerstvakantie)
zullen alle kinderen weer gecontroleerd
worden op hoofdluis.
Zorg voor schoon en fris haar, liefst zonder gel.

Thema groep 1-2 ‘Indianen!’
Van 22 januari t/m 27 februari gaan we
werken en spelen over het thema
‘Indianen’.
Via de mail of de app Social Schools laten
wij u nog horen welke spullen we nodig
hebben voor het inrichten van de hoek.
Wij hopen op jullie medewerking!

Gemeentelijke voorleeswedstrijd
Floor Verhees is de Voorleeskampioen van de
Lambertusschool. Zij mag namens onze school
meedoen aan de gemeentelijke Voorleeswedstrijd. Ook dit jaar
doen de scholen van de gemeente Bladel mee aan de wedstrijd.
De wedstrijd zal gehouden worden op donderdag
24-01-2018.
Op 24 januari gaan we met de hele klas naar
D’n Tref in Hapert om Floor aan te moedigen.
Na de kerstvakantie volgt meer informatie.
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Nieuwjaarsbijeenkomst KempenKind

Vervoer van kinderen tijdens uitstapjes
Beste ouders, wij vinden het fijn dat we regelmatig een beroep op u mogen doen voor het vervoer van
kinderen tijdens uitstapjes. Wel willen we u attent maken op de afspraken die wij op school hebben omtrent het vervoer van kinderen:
Elk kind dient apart in een gordel vervoerd te worden. Een driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet.
Ook gordelgeleiders mogen niet meer gebruikt worden.
Het eigen kind (van 4-6 jaar en kleiner dan 1,35 m.) hoort bij de eigen ouder op een stoelverhoger te zitten (mocht je deze zelf niet hebben,
dan zijn deze op school aanwezig). Met stoelverhoger mag het kind voorin zitten. Kinderen van anderen hoeven niet op een stoelverhoger vervoerd te worden. Bij een uitstapje mogen ouders, die dit willen, voor hun kind altijd een stoelverhoger meegeven naar school.
Ouders horen een inzittendenverzekering te hebben afgesloten.

Wist u dat...

Wijziging datum Boomplantdag en
Opschoondag naar woensdag 13 maart
Vanwege een wijziging in de organisatie van de Landelijke Boomplantdag vindt deze vanaf 2019 jaarlijks plaats op de tweede woensdag van
maart. In onze jaarplanning staat de Opschoon en de Boomplantdag
gepland op woensdag 20 maart (3e woensdag)
Omdat we deze actie willen combineren met de Opschoondag gaan
we de datum van beide activiteiten wijzigen naar woensdag 13 maart.

•

Sinterklaas en Piet bij de familie van Aaken
in de schuur hebben overnacht?

•

zij vervolgens met de verreiker naar school zijn
gebracht?

•

Sint nog sliep op de verreiker toen hij bij onze
school aankwam en er nog hooi van de schuur
in zijn baard zat?

•

het pepernoten bakken heel leuk was en wij de
ouders willen bedanken voor hun hulp en gastvrijheid?

•

de ouders van de OC de zaal héél gezellig in
sint- en kerstsfeer hebben gebracht?

•

wij hier heel blij mee zijn en de OC hiermee
willen complimenteren?

•

Evi Michiels na de kerstvakantie bij ons op
school komt?

•

wij haar welkom heten en hopen dat zij en haar
ouders het naar hun zin zullen hebben bij ons?

•

Jac Naus in alle groepen het kerstverhaal is
komen vertellen en wij hem hiervoor willen
bedanken?

•

juf Benthe, onze vakleerkracht gym, haar taken
weer volledig heeft hervat?

•

wij juf Kelly willen bedanken voor haar inzet
gedurende het ziekteverlof van juf Benthe?

•

wij iedereen een fijne vakantie, gezellige feestdagen en een goed 2019 toewensen?

•

de school en Jippie Jee weer beginnen op
maandag 7 januari 2019?

Wilt u de datum aanpassen in uw jaarkalender?

NIEUWS VAN NUMMEREEN
Buitenschoolse opvang
We kijken weer terug op een hele leuke periode! Zo zijn we gaan
jumpen bij JumpXL en Sinterklaas bracht ons mooie cadeaus. Nu de
Sint is vertrokken, hebben we onze ruimte prachtig versierd en
heerst er een heerlijk kerstsfeer.
We kijken uit naar de kerstvakantie want gaan dan lekker schaatsen!
Peuterprogramma
Wat hebben we genoten van de leuke Sinterklaasactiviteiten! In januari starten we weer een nieuwe thema en deze keer hebben we gekozen voor ‘ik verzorg mijn huisdier’. We hebben zin in en leuke
plannen voor het nieuwe jaar maar eerst gaan we genieten van de
kerstvakantie!
Kerst
Ook op de Clup kijken we uit naar de komende kerstvakantie. Het
thema is ‘Het Nummereen Winterfestival’! Op de planning staan
onder andere de vierde editie van de Clup Challenge, het ‘winterfest’
en een uitstapje naar de ijsbaan of het zwembad! We gaan er samen
weer twee leuke weken van maken.
Het complete programma is te vinden op www.nummereen.com/
vakantieprogramma.
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad!
Op maandag 3 december heeft de MR vergaderd en hieronder zullen we u kort verslag doen van de onderwerpen die zijn
besproken.
Inspectiebezoek 6 december 2018
Samen met de MR is het inspectiebezoek van 6 december voorbereid. De MR heeft ouders benaderd om met de inspecteur in gesprek te gaan over de Lambertusschool.
Verkiezing MR voor de ouder- en personeelsgeleding
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld om zitting te willen nemen in de MR. Dat betekent dat de MR Monique Raijmakers opnieuw heeft benoemd om 2 jaar deel uit te maken van de personeelsgeleding en Caroline van Dijck opnieuw voor een periode van
2 jaar de oudergeleding zal vertegenwoordigen.
Bespreking uitslag ouderbehoeftepeiling continurooster
De uitslag van de ouderpeiling in Netersel was duidelijk. 75% van de ouders wil graag dat er onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheid om een continurooster in te voeren in Netersel. Er zijn in totaal 45 formulieren retour gekomen, waarvan 34 ouders ja
hebben gestemd. Ook in Casteren is de uitslag duidelijk (71% ja) dus inmiddels is de wekgroep al van start gegaan met het onderzoek.
Schoolveiligheidsplan
De MR heeft de schoolspecifieke gedeelten van het veiligheidsplan doorgesproken met de directie en daarbij aanvullingen en verbeteringen aangegeven.
De volgende MR vergadering zal plaatsvinden op maandag 7 januari 2019. Deze vergadering zal samen met de MR van Casteren
plaatsvinden in Netersel. Deze avond is gereserveerd voor het bespreken en beoordelen van het model continurooster wat de
werkgroep aan zal bieden en het vervolgproces in de ouderraadpleging.

