Nieuwsflits 1

vrijdag 24 augustus, 2018

Beste ouders,
Afgelopen maandag zijn we weer gestart. Het was fijn om de kinderen weer te zien en
veel ouders hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kinderen naar de groep
te brengen. De “GOUDEN WEKEN” staan de eerste drie weken centraal. Zie het als een
uitgebreide kennismaking van leerkrachten en kinderen. Hieruit volgen de zogenaamde
“Gouden Regels”. Dit zijn de afspraken die in de klas zijn gemaakt over bijvoorbeeld;
omgaan met elkaar, buiten spelen, opruimen ed. Tijdens de informatieavond zullen de
leerkrachten hier ook aandacht aan besteden.
Wij als team van de Dr. De Visserschool hebben er zin in om er een mooi en uitdagend
schooljaar van te maken. Voor de zomervakantie hebben alle leerkrachten de leerlingen
doorgesproken met de nieuwe juf of meester. Wij noemen dit ook wel de “warme
overdracht”. Komende dinsdag kunt u uitgebreid kennismaken met de nieuwe juf of
meester. Via het open portal kunt de vanaf groep 3 de resultaten inzien. Mochten er
zaken zijn die echt niet kunnen wachten, een afspraak maken met de leerkracht.
Alle kinderen hebben een jaarkalender ontvangen. Mist u deze nog, kan de kalender
opgehaald worden op school.
In Nieuwsflits 1 informeren wij u over:
•
•
•
•
•
•

De informatieavond van dinsdag 28 augustus; 19.00-20.15uur
De Visserateliers
Klassenouders
Luizencontrole
Aangepaste schooltijden
Diverse bijlagen

Informatieavond dinsdag 28 augustus van 19.00-20.15uur
Dinsdagavond is de jaarlijkse informatieavond. U bent van harte welkom om kennis te
maken met de nieuwe leerkrachten. Zij zullen u ook informeren over het verloop van dit
schooljaar. We doen dat in twee rondes. De leerkrachten geven de presentatie samen
met hun parallelcollega’s. Op de Viandenlaan is onze IB-er mevrouw Corrie Hommel
aanwezig. Op de hoofdlocatie zal ik zelf aanwezig zijn.
18.45 inloop met koffie of thee op beide locaties
19.00-19.30uur Ronde 1
19.45-20.15uur Ronde 2
De Visserateliers
11 september starten we met de Visserateliers voor de groepen 4 t/m 8. We hebben het
rooster iets aangepast. De ateliers zijn twee keer per week een uur van 14.00-15.00uur
op dinsdag en donderdag. Groep 3 stroomt na Kerst in. Ook dit jaar gaan we weer
mensen met een bijzondere expertise inhuren. De ateliers in deze eerste ronde bestaan
uit tekenen, koken, theater, techniek, handvaardigheid en dans.

Klassenouders/klankbordbijeenkomsten.
Vandaag zijn de klassenouders met de directie in gesprek gegaan. De directie van onze
school bestaat uit Inez Wolters (Clusterdirecteur van De Visser en Rietvink) en Elise
Potter (locatieleider van de Dr. De Visserschool) Het was een drukbezochte en plezierige
ontmoeting. We hebben onze verwachtingen naar elkaar uitgesproken. De klassenouders
ontvangen in de eerste twee weken van het schooljaar een uitnodiging van de leerkracht
om het jaaroverzicht door te nemen.
Op de kalender staan de klankbordbijeenkomsten gepland. Aan de klassenouders kunt u
vragen welk onderwerp er wordt besproken. U kunt uw mening geven of zelf aansluiten
bij een bijeenkomst.
Luizencontrole:
Volgende week staat er op Klasbord een filmpje over het luizenkammen. Van de ouders
verwachten we dat er na elke vakantie goed gecontroleerd wordt. De juf of meester
neemt contact op als er luisjes gesignaleerd worden. Kinderen hoeven niet te worden
opgehaald, wel is behandelen belangrijk. Ook wordt door de klassenouders via de
groepsapp even melding gedaan dat er luisjes zijn in de groep.
Aangepaste schooltijden/gymrooster
Dit schooljaar gaan de groepen 3 en 4 ook op vrijdagmiddag naar school.
De groepen 1 zijn op vrijdag vrij en de groepen 2 hebben op vrijdagmorgen les. Tijdens
de informatieavond zullen de onderbouwleerkrachten uitleggen wat zij op die
vrijdagochtenden aan extra uitdaging gaan bieden.
De groepen 6 en 7 wisselen van gymdag; groep 6 gaat voortaan op vrijdagochtend
gymmen en groep 7 op woensdagochtend.
Belangrijke datums zijn:
-

Dinsdag 28 augustus informatieavond van 19.00-20.15uur
Woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober SEO Kamp groep 8
Dinsdag 11 september; start Visserateliers
Maandag 17 september; leerlingenraad groep 6 t/m 8
Woensdag 19 september; STUDIEDAG!
Maandag 24 t/m donderdag 27 september; herfstwandelingen van de
kleuters.

Nieuwsflits 2 ontvangt u op vrijdag 28 september 2018.
Hartelijke groet ook namens het team,
Elise Potter
Locatieleider Dr. De Visserschool

Nieuwsflitsen en De Visser Onderwijs & kwaliteit bulletins zijn terug te lezen op onze website.

Bijlagen:
Bijlage 1.

Ondersteuning nodig bij de schoolkosten?
Voor veel kinderen is de schooltijd een spannende en leuke tijd. Voor u misschien juist
een lastige tijd omdat schoolgaande kinderen ook extra kosten met zich meebrengen.
Bijvoorbeeld kosten voor schoolspullen, boeken, computer, schoolreisje of smartphone.
De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen die
opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering of (tijdelijk)
een laag inkomen, dan kunt u voor deze schoolkosten mogelijk gebruik maken van het
Schoolstartpakket.
Het Schoolstartpakket is een vergoeding van maximaal 150 euro voor kinderen onder de
12 jaar en 250 euro voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Ook als u meer hulp nodig heeft,
kunt u contact opnemen met de gemeente om dit te bespreken.
Zo komt u wellicht ook in aanmerking voor de Bredapas. Dit is een pas waarmee u of uw
kind met korting gebruik kunt maken van diverse activiteiten in Breda. Informatie
hierover vindt u op de website https://www.breda.nl/bredapas
U kunt een aanvraag indienen op de website https://www.breda.nl/schoolstartpakket
Hier vindt u ook meer informatie. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het
Servicepunt van de Gemeente Breda via telefoonnummer 14076 of een e-mail sturen
naar schoolstartpakket@breda.nl
De gemeente werkt voor de uitvoering van het schoolstartpakket intensief samen met
Stichting Leergeld Breda http://www.leergeld.nl/breda/

Bijlage 2:

Even voorstellen
Mijn naam is Lesley Feskens en ik start dit schooljaar als school CJG-er in Breda Zuidoost, ter
vervanging van Marij van Caulil. Hieronder leg ik uit wat het CJG is en waarvoor u mij kunt
benaderen.
Wat is het CJG?
Het Centrum Jeugd en Gezin is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0
tot 23 jaar in Breda, Alphen, Chaam en Baarle Nassau. Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die
ouders meestal goed afgaat. Opvoeden kan ook lastig zijn. Als ouders kun je dingen tegen komen
waarmee je je soms even geen raad weet. Dat hoort er allemaal bij. Toch is het fijn als je met je
opvoedvragen terecht kunt bij iemand die met je meedenkt of deskundig advies kan geven.

Waarvoor voor kunt bij mij terecht?
Ik ben beschikbaar voor alle vragen die spelen rondom opvoeden en opgroeien. Dat hoeft niet alleen
over schoolse zaken te gaan, dit kan ook gaan over de opvoeding in het algemeen of over de
thuissituatie van u en uw kind(eren). U kunt bijvoorbeeld bij mij terecht met vragen over slapen,
eten, weerbaarheid, pesten, hoe bereid ik mijn kind voor op het feit dat we gaan scheiden, rouw etc.
We kunnen ook altijd een vervolg afspraak plannen. Als er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is
voor uw kind of u als ouder, kan ik een CJG-coach inschakelen. De CJG-coach kan een aantal
gesprekken hebben met u en/of met uw kind(eren). Mocht er gespecialiseerde hulp nodig zijn, kan ik
indien nodig een verwijzing regelen, d.m.v. een beschikking. Deze aangeboden ondersteuning vanuit
het CJG is kosteloos. Uiteraard is dit alles in overleg en samenspraak met u als ouder.
Welzijn van het kind voorop
Als school CJG-er werk ik nauw samen met de school, maar ik ben niet in dienst van de school. Ik ben
een onafhankelijke en neutrale gesprekspartner. De ontwikkeling en het welzijn van uw kind staan
voorop. Iedereen kan bij ons terecht met vragen rondom opvoeden en opgroeien!
Als u vragen heeft kunt u binnen lopen tijdens het spreekuur. Ik ben ook bereikbaar via de mail of per
telefoon.
Met vriendelijke groet,
Lesley Feskens

School CJGer Breda Zuidoost
0800-4440003 / 06-51202213
Werkdagen: dinsdag t/m donderdag
www.cjgbreda.nl
Volg ons ook op Facebook en Twitter

