Nieuwsflits 1

vrijdag 23 augustus, 2019

Beste ouders,
De eerste schoolweek zit erop! Met deze welkomstkaart kondigden wij afgelopen
weekend het nieuwe schooljaar aan. Wij hebben er heel veel zin in en zien uit naar de
ontmoetingsmomenten met jullie als ouders. Daarmee zijn we kort gestart op de eerste
schooldag. We zetten deze kennismaking voort op de informatieavond. Deze is op
donderdagavond 29 augustus tussen 19.00-20.15uur. We hopen dat iedereen een fijne
zomerbreak heeft gehad en genoten heeft van de vele (en nog) zonnige dagen. Ook
hebben ons wat verdrietige berichten bereikt en we wensen de betrokken ouders heel
veel sterkte.
De klassenouders hebben zich voor de zomerbreak al aangemeld. Veel ouders zijn bereid
om deze taak op zich te nemen; waarvoor dank! Zij zijn de verbindende schakel tussen
de leerkrachten en de ouders wat betreft de praktische zaken in de groep. De
communicatie verloopt meestal via de klassensapp. Daarbij het verzoek van veel ouders
deze app daarvoor ook in te zetten. Vanmorgen het eerste klankbordoverleg gehad. Het
was drukbezocht en we hebben veel met elkaar kunnen delen. Overigens zijn alle ouders
welkom op de klankbordmomenten. Volgende week ontvangen jullie het schoolplan per
mail
De leerkrachten communiceren via Klasbord en de mail.
We gaan er samen weer een onvergetelijk schooljaar van maken!
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Informatieavond op donderdag 29 augustus
Sportkamp groep 6 en assertiviteitskamp groep 8
Kinderboekenweek 2019; 2 t/m 13 oktober
Nieuws van de werkvloer
Aandacht voor deelname aan het prachtige initiatief “Swim to fight cancer”
Nieuws van de MR; “even voorstellen”

Op de Dr. De Visserschool nemen de kinderen fruit mee voor in de kleine pauze! Wij eten
gezond en drinken ook graag water. Hiervoor staan er waterkoelers op beide locaties.
Informatieavond 29 augustus
Op deze avond maken jullie kennis met de leerkracht(en) van de kinderen. Zij
informeren jullie over dit komende schooljaar en de gang van zaken en afspraken
betreffende de groep. De korte presentatie is twee keer omdat veel ouders meerdere
kinderen op school hebben. Er wordt samengewerkt met de collega van de parallelgroep.
Bij de kleuters zijn alle leerkrachten er om jullie te informeren.
 18.50 inloop
 19.00-19.30uur Ronde I
 19.45-20.15uur Ronde II
Sportkamp groep 6 en assertiviteitskamp groep 8

Onze schoolkampen en schoolreisjes willen wij zoveel mogelijk clusteren. Dit schooljaar
gaan de groepen 6 en 8 in dezelfde week (36) op kamp. Elk kamp heeft een thema. In
de groepen 6 is het vooral bezig zijn met sporten. De groepen 7 gaan op
Natuurkamp(begin juni 2020). De groepen 8 worden wel begeleid door ouders maar
zelfstandigheid staat daar voorop. Dus naast sport, spel en chillen wordt er door de
kinderen zelf gekookt en is er corvee. De ouders van de desbetreffende groepen
ontvangen de benodigde info per mail. Uiteraard kun je op de informatieavond ook
vragen stellen over het kamp.
Over de bosdagen en schoolreisjes worden jullie later geïnformeerd.

Met het thema ‘Reis mee!’ staan in de Kinderboekenweek 2019 voertuigen centraal. Met
een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. De CPNB is
trots op de bijzondere namen die dit jaar aan de jubileumeditie zijn verbonden (65 jaar).
De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in
Nederland en vindt dit jaar plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober. Het
Kinderboekenweekgeschenk wordt jaarlijks tijdens de Kinderboekenweek door de
boekhandel cadeau gedaan bij besteding van ten minste € 10,- aan kinderboeken. Het
Prentenboek zal tijdens de Kinderboekenweek voor € 7,15 in de boekhandel te verkrijgen
zijn.
Een mooie gelegenheid om samen met de kinderen extra naar de Bieb te gaan of een
mooi boek of voorleesboek te kopen. Wij op de Dr. De Visser vinden lezen in al zijn
vormen erg belangrijk. We besteden er elke dag aandacht aan. Het programma van de
Kinderboekenweek ontvangen jullie midden september.
Meester John en juf Thirza doen hierbij een oproep; BIEBOUDERS GEVRAAGD!

https://youtu.be/wJAKV_4gw9o
Nieuws van de werkvloer

Juf Yvonne Diephuis gaat 10 oktober met welverdiend pensioen. Met de collega’s maken
we er een mooi afscheid van. Op woensdag 9 oktober nemen de kinderen van de
groepen 5A en 6A afscheid van Juf Yvonne in de klas.
Belangrijke datums voor de agenda
 Donderdag 29 augustus informatieavond 19.00-20.15uur
 Woensdag 11 september is er een studiedag: Leerlingen vrij!
 Op donderdag 26 september en dinsdag 1 oktober zijn de SEO oudergesprekken.
De uitnodigingen daarvoor volgen.
 De volgende nieuwsflits verschijnt op vrijdag 4 oktober

“SWIM TO FIGHT CANCER”
Onze school maakt deel uit van stichting PCPO Midden Brabant. Leerkrachten van
verschillende PCPO scholen doen op 1 september als één team mee aan Swim to Fight
Cancer Breda. Dit is ...een rebels, uniek en prachtig zwemevent in de Bredase haven en
singels waarbij deelnemers en teams zoveel mogelijk donaties ophalen voor Fight cancer
Dit is een stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk kankeronderzoek en
preventie via KWF Kankerbestrijding / Dutch Cancer Society.
Ook PCPO levert een bijdrage aan dit fantastische doel en is trots op het team. De
stichting faciliteert wetsuits voor de deelnemers en heeft de inschrijvingen gedaan.
Onze bestuurder Arnoud Wever zegt: "Het is hartverwarmend om te zien hoeveel
collega’s zich willen inzetten om geld op te halen om onderzoek naar deze vreselijke
ziekte verder mogelijk te maken. En meer onderzoek is nodig: het lijkt de laatste tijd wel
of weer meer mensen worden geconfronteerd met deze ontwrichtende ziekte. Ook in
onze directe omgeving!” Van ons cluster Dr. De Visser/ Rietvink zwemmen maar liefst 10
collega’s mee op zondagmiddag 1 september.

Zien we jullie ook op zondag 1 september 2019 bij de Haven en singels van Breda?
https://www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer
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.

MR NIEUWS
Beste ouders, leerkrachten, directie, en ondersteuning van Dr. de Visserschool en
basisschool de Rietvink,
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen als nieuw lid van de Medezeggenschapsraad.

Mijn naam is Carolien van Geertsom, mama van Vince (groep 1-2a). Als voormalig
gymleraar heb ik een groot hart voor onderwijs (en bewegen!). Kinderen leren zo veel van,
en met elkaar en hebben plezier in het ontdekken en ervaren van nieuwe dingen. Ik geniet
ervan als mijn zoon vertelt welk liedje ze in de klas gezongen hebben, met welk spel ze in de
klas gespeeld hebben, en wat voor ‘gekke oefening’ ze in de gymzaal moesten doen. Ik ben
groot voorstander van sociaal en ervaringsgericht leren.
Ik heb het geluk om, naast mijn 2 lieve kids (1 en 4 jaar), ook in het onderwijs te mogen
werken. Iedere dag ondersteun, begeleid en motiveer ik nieuwe docenten voor het
leraarschap (docenten mbo) en leid ik ze, samen met ons team op voor hun pedagogische
en didactische bevoegdheid.
Ik draag onderwijs een warm hart toe en zie het ook als een mooie kans om ouders te
kunnen vertegenwoordigen binnen de MR.

Met een groet,
Carolien

De MR vergaderingen voor dit schooljaar zijn op:

Maandag 2 september 2019
Woensdag 9 oktober 2019
Maandag 18 november 2019
Woensdag 8 januari 2020
Maandag 3 februari 2020
Woensdag 11 maart 2020
Maandag 6 april 2020
Maandag 18 mei 2020
Woensdag 17 juni 2020

