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Terwijl de mussen bijna dood van het dak 

vallen is het hier op school prima te houden 

voor de kinderen en al onze medewerkers. 

Ook wat dat betreft hebben wij een prima 

gebouw! Gelukkig maar, want ik hoor vele 

collega’s klagen dat zij niet weten wat zij 

met deze extreem droge dagen aan 

moeten met de kinderen.  

 

Dit jaar starten wij niet met een algemene 

informatieavond. De belangstelling 

daarvoor was de afgelopen jaren dermate 

laag, vorig jaar nog geen 15 ouders in de 

hele school, dat wij de organisatie van deze 

avond achterwege laten. Er waren meer 

teamleden dan ouders in de school en dat 

kan toch niet de bedoeling zijn. Voor mijn 

collega’s scheelt het in ieder geval een 

avond, en dat is mooi meegenomen! 

 

Voor de ouders van de groepen 3 t/m 8 

wordt wél een avond georganiseerd over 

de Kanjertraining. Daarover later meer.   

 

Vandaag is de schoolfotograaf geweest, alle 

kinderen op de foto, de klassenfoto’s zijn 

gemaakt en ook de broertjes/zusjes foto. 

Zoals ik u al verteld heb kunt u over een 

paar weken de foto’s op school komen 

bekijken en betalen, u kunt ze dan meteen 

meenemen! Ik laat u nog weten wanneer 

dat precies is. 

 

Vorig schooljaar zijn wij in groep 7 een pilot 

gestart om samen met drie medewerkers 

van Buurtzorg Jong te kijken naar de beste 

manier om het gewenste gedrag van de 

kinderen, zowel op school als daarbuiten, 

te verbeteren. Dat is een succes geworden! 

We hebben daarom besloten om dit 

schooljaar deze samenwerking uit te 

breiden naar de groepen 6, 7 en 8. De 

medewerkers van Buurtzorg Jong komen 

regelmatig op school, praten en werken 

met de kinderen, de leerkracht is daar altijd 

bij! Ook juf Mara en juf Marlou zijn nauw 

betrokken bij deze samenwerking. Als de 

kinderen gedurende een bepaalde periode 

gewenst gedrag laten zien, kunnen zij een 

beloning verdienen! Dat kan een 

kwartiertje extra buiten spelen zijn, met de 

klas naar het Parkeiland of een andere 

leuke beloning. Op dit moment zijn wij in 

gesprek met “Sport en Spel” om te kijken of 

zij ook deel kunnen gaan nemen aan ons 

project.  

 

Als wij praten over Gewenst Gedrag is het 

natuurlijk belangrijk dat de kinderen, maar 

ook u als ouders, weten wat wij onder 
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gewenst gedrag verstaan. Wij hebben 

daarvoor een document opgesteld dat als 

bijlage bij deze Nieuwsbrief is 

meegestuurd. Ik wil u vragen om deze 

gedragsregels goed door te lezen zodat ook 

u weet wat wij van de kinderen, en 

natuurlijk ook van onszelf, verwachten. 

Wilt u daarop reageren? Graag!  

 

Over enkele weken ontvangen de ouders 

van de groepen 6, 7 en 8 een uitnodiging 

voor een informatieavond over de 

Kanjertraining bij ons op school. Buurtzorg 

Jong zal op deze avond een korte 

toelichting verzorgen, daarna neemt een 

medewerker van Kanjertraining de avond 

over. Het is van uitermate groot belang dat 

één van beide ouders op deze avond 

aanwezig is, ik reken dan ook op uw komst! 

Ook de ouders van de groepen 3 en 4/5 

kunnen deze uitnodiging tegemoetzien.  

 

Aanstaande maandag vergadert de 

Medezeggenschapsraad. Voor de zekerheid 

vertel ik u nog maar een keertje dat deze 

vergaderingen openbaar zijn.  U bent van 

harte welkom om 19.30 uur. 

 

Na de herfstvakantie starten wij op De 

Walsprong een samenwerking met IMC 

Basis. Op onze website kunt u daar 

informatie over vinden, meer en beter dan 

dat ik u hier kan vertellen. Deze 

samenwerking wordt gesteund door het 

Jeugdeducatiefonds, zij nemen een deel 

van de kosten voor hun rekening. Van 

beide organisaties hebben wij een mooi 

‘muurschild’ gekregen. Deze twee 

muurschilden willen wij, samen met het 

muurschild van de Kanjerschool feestelijk 

onthullen op woensdag 18 september. 

Onze algemeen directeur, mevrouw Smit, 

zal de officiële openingshandeling 

verrichten. Ook de wethouder van 

onderwijs van de gemeente Zaltbommel, 

de heer Bragt, is hierbij aanwezig. Wij 

hebben de pers uitgenodigd, houd de krant 

in de gaten! En natuurlijk zullen er foto’s op 

de website te zien zijn! 

 

Wecycle actie 

Dit schooljaar gaan we weer meedoen met 

de Wecycle Scholenactie! 

De inzamelactie loopt van 9 september t/m 

medio november 2019. Er zullen 2 grote 

inzameldozen in de school staan waar u uw 

kapotte (kleine) elektrische apparaten in 

kwijt kunt. 

Wij willen graag sparen voor een karaoke-

set voor school. Hiervoor moeten we 

minimaal 75 apparaten voor verzamelen. 

Spaart u met ons mee? Bewaar vanaf nu 

uw kapotte apparaten die ingeleverd 

mogen worden en gooi ze tussen 9 

september en half november bij ons in de 

doos. 
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Belangrijke data 

9 september – half november: Wecycle 

actie (inzameldozen in school) 

11 september: Studiedag, alle kinderen 

vrij 

17 september: Studiedag, alle kinderen 

vrij 

18 september: feestelijke onthulling 

muurschilden IMC Basis en 

Jeugdeducatiefonds 

28 september: Burendag 

2 oktober: de Nieuwsbrief verschijnt 

 


