Nieuwsflits 2

vrijdag 28 september, 2018

Beste ouders,
Inmiddels liggen de echte warme dagen achter ons en is het schooljaar in volle gang. De
herfstkleuren laten zich voorzichtig zien en over twee weken kunnen we allemaal een
weekje genieten van het herfstseizoen. In de eerste schoolweken zijn de AVG formulieren
uitgedeeld. De dossiers per klas willen we voor de herfstvakantie compleet hebben. Als u
het nog niet hebt ingeleverd dan graag meegeven aan uw kind of meenemen naar de
oudergesprekken.
In Nieuwsflits 2 informeren wij u over:
•
•
•
•
•

De oudergesprekken op donderdag 4 en dinsdag 9 oktober.
Kijkje nemen in de klas op woensdag 10 oktober tussen 8.30-9.00uur
Onze Kernwaarden
Kinderboekenweek 3 oktober t/m 12 oktober
Diverse bijlagen; info over het scheidingsprotocol, de Screening van het
CJG en nieuws van de MR

Oudergesprekken
Binnenkort gaat u in gesprek met de leerkracht(en) van uw kind. De nadruk in dit
gesprek ligt op het sociaal emotioneel welbevinden. Jezelf veilig voelen in de groep is één
van de belangrijkste voorwaarden om te komen tot leren. In het ouderportaal kunt u
altijd de resultaten bekijken. De leerkrachten van de groepen 8 zullen ook de
verwachtingen afstemmen over het gegeven “potloodadvies” eind groep 7.
Als er aanleiding is tot verdieping, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Het kan zijn
dat de Intern Begeleider dan ook wordt uitgenodigd.
Tijdens de gesprekken zijn de directie en IB-er aanwezig en zij zullen bij verschillende
gesprekken aansluiten als toehoorder.
Een kijkje nemen in de groepen
Kijkje nemen in de groepen; inloop woensdag 10 oktober tussen 8.30-9.00uur
Laat u uitdagen in de groep en lees of reken een stukje mee met uw kind. Onze
leerlingen laten trots zien hoe je nu rekent met hulp van een Chromebook, je topo oefent
of Nieuwsbegrip aanpakt. Heeft uw kind gym die ochtend? Ook dan bent u van harte
welkom, wellicht komt u iets meer te weten over uw sportieve skills.
Wij vinden het belangrijk dat u zich welkom voelt bij ons op school. We hopen dan ook
die ochtend veel ouders te mogen begroeten.

woensdag 10 oktober tussen 8.30-9.00uur

Onze Kernwaarden
In onze hal hangen de Kernwaarden van de school. Plezier, Persoonlijk, Samen, Ambitie
en Respect. Gedurende het schooljaar komen deze kernwaarden in de groepen voorbij en
wordt er extra aandacht aan besteed. Ze dienen ook als kapstok voor onze activiteiten.
Voor kinderen zijn deze Kernwaarden erg abstract. We hebben vragen geformuleerd, om
het voor kinderen makkelijker te maken te begrijpen wat er wordt bedoeld. De
Kernwaarde waaraan extra aandacht wordt besteed, hangt zichtbaar in de klas.
Plezier
Persoonlijk
Samen
Ambitie
Respect

“Wat maakt jou blij”
“Wie ben ik”
“Hoe helpen wij elkaar”
“Waar ben jij goed in”
“Hoe gaan wij met elkaar om”

Kinderboekenweek 2018
De Kinderboekenweek gaat dit jaar over het thema ‘Vriendschap’. Een prachtig thema
waar we veel kanten mee op kunnen. In de hal van beide locaties staat een
vriendschapsboog. LEZEN staat in deze periode centraal. De leerkrachten plaatsen voor u
relevante informatie op Klasbord. Een greep uit wat voorbijkomt; een filmpje n.a.v. een
verhaal rondom vriendschap gemaakt door en met leerkrachten voor al onze kinderen
(dat belooft wat), voorlezen door ouders, de boekenquiz gekoppeld aan een
boekbespreking voor onze groepen 7 en 8, juffen en meesters rouleren met voorlezen
over alle groepen. Kortom we maken er een waar LEESFESTIJN van.
Ook thuis kunt u het lezen tot een feestje maken. Een extra bezoek aan de Bieb en/of
boekwinkel daagt kinderen uit om lezen echt leuk te vinden. Naast leesboeken kun je ook
denken aan jeugdkranten, prentenboeken, luisterboeken, stripboeken, informatieve
boeken, doe boeken, e-books enz.

Belangrijke datums zijn:
- 3 oktober t/m 12 oktober Kinderboekenweek
- Donderdag 4 en dinsdag 9 oktober de SEO oudergesprekken
- Maandag 15 t/m zondag 21 oktober Herfstvakantie
- Maandag 5 november 8.30-9.30uur Klankbordbijeenkomst ouders en
directie

Nieuwsflits 3 ontvangt u op vrijdag 9 november 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.

Het team van de Dr. De Visserschool wenst u alvast een fijne herfstbreak!

Bijlagen:
Info over het protocol ”kinderen van gescheiden ouders” is als bijlage
toegevoegd aan de Nieuwsflits.

Screening CJG
Beste ouders,
U bent van ons gewend dat onze doktersassistente de leerlingen op school screent op
5/6- en 10/11- jarige leeftijd. Daarnaast heeft het JGZ-team tussen de screenings door
contact met de school over kinderen waar zorg over is. Met ingang van het nieuwe
schooljaar vinden er een aantal wijzigingen plaats.
Waarom wijzigen de contactmomenten?
De Jeugdgezondheidszorg wil een belangrijke bijdrage leveren aan kinderen die gezond
en veilig opgroeien. We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen hier de regie in
(leren) nemen. Dit betekent dat ouders en kinderen samen met het JGZ-team inschatten
wat zij zelf kunnen en waar zij ondersteuning bij nodig hebben. Er zijn gezinnen die
minder van ons nodig hebben, we willen er graag zijn voor de gezinnen die meer van ons
nodig hebben. We willen graag in overleg met ouders en kinderen de zorg inzetten waar
dit nodig en gewenst is.
Veel van onze tijd gaat nu uit naar het screenen van alle kinderen door de
doktersassistente op school. In deze screening missen we het contact met ouders.
Daarnaast missen wij nu de tijd en de ruimte om meer in contact te zijn met leerkrachten
en intern begeleiders. Onze nieuwe werkwijze geeft hier meer ruimte voor. Hierdoor
kunnen wij de kinderen die wat extra’s nodig hebben begeleiden bij een gezonde
ontwikkeling.
Wijzigingen aankomend schooljaar.
We maken de nieuwe contactmomenten meer op maat, zodat we beter aansluiten bij de
behoefte van ouders en kinderen. Het contactmoment 5/6-jarigen verandert hierdoor in
het nieuwe schooljaar. Het contactmoment 10/11-jarigen wijzigt naar verwachting in de
loop van het schooljaar. Uiteraard informeren we u hierover tijdig.
Naast fysieke contactmomenten bieden we later dit jaar ook online betrouwbare opvoeden opgroei-informatie voor ouders en jongeren.
Contactmoment 5 jaar
De leeftijd van 5 jaar is een belangrijke fase in de ontwikkeling van het kind, daarbij
speelt ook de overgang naar het basisonderwijs een belangrijke rol. Het is een moment
waarop de balans kan worden opgemaakt met ouders, waarbij we terugkijken en vooruit
kijken. Daarom nodigen we met ingang van het nieuwe schooljaar de kinderen met hun
ouders uit bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Bij voorkeur nodigen we kinderen
en ouders uit op een JGZ-locatie. Indien gewenst kunnen we gebruik maken van een
ruimte op school als deze geschikt is om het contactmoment goed te kunnen uitvoeren.
In principe vinden de afspraken buiten de schooltijden plaats.
Heeft u hierover nu al vragen dan kunt u deze mailen naar
jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl
Wij hopen met deze wijzigingen samen te bouwen aan een gezonde jeugd.
Met vriendelijke groet,
Bernadette van Oers
Sectormanager Jeugd en Gezin

Nieuws van de MR
De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te
maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in
het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Op de volgende data zijn de MR
vergaderingen van dit schooljaar.
24 oktober 2018
26 november 2018
9 januari 2019
25 februari 2019
20 maart 2019
15 april 2019
15 mei 2019
17 juni 2019
We hebben sinds kort een nieuw ouderlid in de MR. Hij stelt zich graag aan u voor.
Sinds dit schooljaar maak ik deel uit van de MR van de Dr. de Visserschool. Wie ben ik?
Ik ben Bram Heijnsbroek, vader van Milan (groep 1/2c). Sinds een paar jaar wonen wij,
Annemieke, Milan onze hond Snow en ik, in de Taxandrialaan. In het dagelijks leven ben
ik naast strategisch vastgoed adviseur (als zelfstandige), vooral actief als manager
vastgoed bij woningcorporatie Viveste. In mijn vrije tijd ben ik te vinden bij Moeke, in
een goed restaurant of in de stad. Vanuit mijn expertise hoop ik samen met de collega
MR-leden mooie stappen te maken ten behoeve van de leerkrachten en bovenal de
kinderen!

