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Uit de directiekamer
Beste Ouders, verzorgers,
De vakantie is voorbij. Ik kan u laten weten dat we met veel plezier, energie
en enthousiasme het schooljaar gestart zijn. We hebben er weer zin in!
Helaas is het Corona virus nog onder ons. We vragen allemaal om uw verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen van het RIVM aan te houden,
dit in het belang van de gezondheid van eenieder. In het draaiboek vindt u
alle voor onze school geldende specifieke afspraken terug. Ik wil extra benadrukken dat deze afspraken voor ieders veiligheid van groot belang zijn en
dus dienen te worden nageleefd. Laten we dit samen doen en volhouden.
Een nieuw schooljaar betekent nieuwe plannen. In de volgende nieuwsbrief
informeren wij u graag over de schoolontwikkeling en de plannen voor het
komende schooljaar.
Wij wensen u en uw kinderen een fantastisch schooljaar toe. Een jaar waarin de kinderen in een veilige en sfeervolle omgeving onderwijs volgen en
zich verder mogen ontwikkelen. Een jaar waar onderwijs geboden wordt
waarin de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en de eigen creativiteit gestimuleerd. We willen een school zijn waar kinderen met plezier naartoe komen en zichzelf mogen en kunnen zijn. Dit alles met respect voor elkaar en
de omgeving. Samen is en blijft dan ook een belangrijke waarde. We werken
samen, leren samen en leven samen.
Ik hoop dat we ook het komende schooljaar weer op ieders steun en betrokkenheid kunnen rekenen.
“Ik ben, omdat wij zijn”.
Blijf gezond, zorg voor de ander en let goed op uzelf.
Met vriendelijke groet,
Maartje Schalk
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Luizenpluizen!
De komende periode vindt er i.v.m. Corona op school geen hoofdluis controle
plaats. Gelukkig kan het controleren op luizen ook in de thuissituatie gedaan
worden. Dan is er natuurlijk ook minder risico op verspreiding van het coronavirus. Jeugdverpleegkundige Selma maakte hierover twee vlogs speciaal voor ouders:
https://www.youtube.com/watch?v=gQfb6S95iLQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_ZowZEL7RD8&feature=youtu.be

Ook op de website van het RIVM vindt u informatie en filmpjes over het luizenpluizen.
https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiemateriaal

Informatie avond
Groep 3 en 8
Voor de Groepen 3 en 8 hebben we besloten dat
de informatieavonden doorgang kunnen vinden.
Uit ervaring weten wij dat er binnen deze leerjaren sprake is van behoefte aan extra uitleg/
toelichting. In groep 3 vooral vanwege het leesproces en groep 8 vanwege de eindtoets en advisering voortgezet onderwijs.
Om ervoor te zorgen dat we de avonden op veilige wijze kunnen organiseren kan er slechts een 1
ouder aanwezig zijn op het aangewezen tijdstip.
We begrijpen dat dit lastig kan zijn maar de huidige situatie dwingt ons tot het maken van deze
keuze. Uiteraard zullen de leerkrachten de informatie ook middels het leerjaar infoboekje met u
delen.

We vragen u bij eventuele klachten thuis te blijven. Ook verzoeken wij u vriendelijk bij binnenkomst van de school uw handen te ontsmetten
bij de desinfectiezuil en uiteraard om de 1,5 meter afstand te houden.

“We zijn blij u weer te mogen
ontmoeten!”

Oproep van de oudervereniging
Klassenouders en activiteitencommissies
Een aantal ouders heeft zich al aangemeld als klassenouder. Bedankt voor de
snelle aanmeldingen! Voor enkele groepen zijn wij nog op zoek naar klassenouders.
Wij zoeken nog twee klassenouders voor de groepen: 1/2E, 3A en 4A
Wij zoeken nog één klassenouder voor de groepen: 5A, 8B en 8C

Daarnaast zoeken wij ouders die willen helpen bij het organiseren van activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering enz.
Wil je klassenouder worden of deelnemen aan een commissie stuur dan een email naar: ouderverenigingpenp@gmail.com

Ledenvergadering
Op 3 september om 20:00 uur vindt de algemene ledenvergadering van de oudervereniging plaats in de centrale hal van de school. Vanwege de coronamaatregelen mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Wij verzoeken dan ook per
klas maximaal 1 klassenouder aan de vergadering te laten deelnemen.
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WhatsApp
Door de mobiele telefoon en internet houdt pesten tegenwoordig niet
meer op bij het schoolplein. Ook wij merken op school dat er via
whatsapp soms vervelende, zelfs bedreigende taal, wordt geuit. Uiteraard besteden wij op school in de bovenbouw aandacht aan mediawijsheid en app gedrag. Maar wat kun je er als ouder tegen doen?
Hieronder een paar tips over social mediagebruik bij kinderen.
- Lees af en toe mee met je kind. Zeker in de periode dat kinderen nog
jong zijn, is het goed om als ouder af en toe te kijken wat er op die telefoons van de zoon of dochter allemaal gebeurt.
- Vaak stellen de pesterijen op die jonge leeftijd nog niet zoveel voor,
en komt het nog vaak neer op onhandigheid. Toch kan een kind behoorlijk van slag raken als het uit een appgroep wordt gegooid, of rare
plaatjes toegestuurd krijgt. Kinderen zijn dan nog nauwelijks weerbaar,
dus probeer ze bij te sturen
- Buitensluiten in de appgroep kan heel akelig zijn voor kinderen. Maar
het is niet altijd bedoeld om iemand te pesten. Je kunt uitzoeken
waaróm je kind uit de appgroep wordt gegooid. Iemand kan zich ook
gewoon heel vervelend gedragen door bijvoorbeeld de hele tijd emoticons te sturen.

Vrijwilligers gezocht!!
Voor onze tussenschoolse opvang zijn we
op zoek naar vrijwilligers!
Mocht u interesse hebben of meer informatie willen neem dan contact op met
Maartje Schalk. Dit kan via het volgende
e-mailadres : maartje.schalk@inos.nl
We hopen op veel reacties!

- Vooral kinderen die net begonnen zijn met de telefoon, meestal rond
groep 7, moeten daar mee leren omgaan. Als ouder moet je kinderen
dan echt een stukje ondersteuning bieden. Tip: Loop er aan het eind
van de week samen met je kind doorheen. Wat wordt allemaal gezegd
in die app, hoe heeft je kind gereageerd en was dat handig?"
Het begeleiden op jonge leeftijd kan veel ellende later voorkomen.
Voor meer tips zie
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/
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Nieuws van de WJB
30 Werkgroep Jeugd Boeimeer

Het is lange tijd stil geweest vanuit de Werkgroep
Jeugd Boeimeer.
Dat ben jij niet van ons gewend en wij ook niet van
onszelf. Het liefst zijn we bezig met leuke activiteiten voor de basisschoolleerlingen in Boeimeer.
Gedwongen door Covid-19 (Corona) hebben wij onze activiteiten vanaf maart 2020 moeten stilleggen.
En wat dat betreft geen goed nieuws. Voor zov er
wij nu kunnen overzien zullen we ook in het eerste
gedeelte van het schooljaar 2020 – 2021 onze reguliere activiteiten niet kunnen organiseren.
Zodra die ruimte er wel komt of als we passende
alternatieven kunnen bedenken laten we uiteraard
opnieuw van ons horen.
Uiteraard blijft de werkgroep bestaan. Wij staan
open voor nieuwe ideeen.
Door het vertrek van een aantal vrijwilligers zijn wij
op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Heb
jij affiniteit met het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen? Laat dan van je horen.
Voor mij persoonlijk is dit het laatste bericht dat ik
als voorzitter van deze fantastische werkgroep
schrijf. Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun
inzet. Alle kinderen en ouders voor hun enthousiaste
deelname aan de activiteiten en het in mij gestelde
vertrouwen. Tenslotte wens ik iedereen het beste
en wellicht tot ziens.
John Mathon
Voorzitter.

Contact
Je kunt ons bereiken via info@wjb-breda.nl

Het belang van een goede toetsenbordvaardigheid is weer bewezen doordat
leerlingen, het afgelopen schooljaar, online hun onderwijs kregen aangeboden.
Ook bestaat er nog steeds een kans, dat dit ook niet de laatste keer is geweest.
Vanaf volgend schooljaar komen wij, bij voldoende aanmeldingen, op de school
van uw kind. Laat uw zoon/dochter met ons meedoen, zodat zij al na enkele
maanden blindelings de weg vinden op het toetsenbord van de computer.
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan nog steeds! Wilt u zeker zijn van
een plaatsje, meldt dan zo snel mogelijk aan. Komt de genoemde cursusdag op
uw school bij u niet uit? Laat het ons weten, vaak kunnen we ook nog schuiven
naar een andere dag.
Natuurlijk kan onze cursus ook online worden gevolgd. Lekker vertrouwd door
een opleidingsinstituut bij u in de buurt, met een voorkeur voor persoonlijk
contact. Deze online cursus kan ook worden afgesloten met een examen in
april of juni. Aanmelden kan per direct.
Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website:
www.kindertypecursus.nl en klik op Gratis proefles! Voor meer informatie kunt
u ons ook bellen: 076-5964931.
Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl

