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Klaar voor de start!
Beste Ouders/ verzorgers,
Na een fijne vakantie, waarin iedereen hopelijk goed is uitgerust, zijn wij weer begonnen!! De afgelopen dagen is er al weer hard gewerkt
door de leerlingen (en leerkrachten ;) . Het komende jaar is weer een bijzonder jaar. Laten we vooral hopen dat dit niet door corona komt
maar vooral door het feit dat het nieuwe INOS Koersplan 2022-2026 zijn voltooiing nadert. In dit Koersplan zullen de nieuwe speerpunten
van ons onderwijs worden gepresenteerd. De afgelopen maanden is hier erg hard aan gewerkt door het bestuur, de directeuren, leerkrachten en andere stakeholders die betrokken zijn bij onze scholen. Kortom iedereen heeft kunnen en mogen meedenken. Het is echt een plan
van “samen” geworden. Voor dit komend schooljaar start ik dan ook met de wens uit te spreken dat wij er SAMEN weer een fantastisch jaar
van mogen maken.
Het komende jaar zullen we ook weer hard werken aan schoolontwikkeling. We gaan u middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van
datgeen er allemaal op de school gebeurt. In deze nieuwsbrief hebben we aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de zogenaamde Gouden Weken.
In de vakantie is er op onze school hard gewerkt aan het gebouw. Wat er precies gedaan is, leest en ziet u in deze eerste editie van de
nieuwsbrief.
De komende maand staan er al veel leuke activiteiten gepland waaronder de Kinderboekenweek! Van 6 tot 17 oktober 2021 vindt deze
plaats. Worden wat je wil is het thema dit jaar. Bette Westera schrijft het geschenk, en illustrator Mark Janssen maakt het prentenboek van
de Kinderboekenweek. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Ook wij gaan de kinderen meenemen en uitnodigen om eens na te denken over beroepen…….We zouden het leuk vinden als ook u als ouder hier een rol in wilt
spelen. Lees snel verder voor meer informatie.
De nieuwsbrief gaat zoals u heeft kunnen zien iets minder frequent uit. De afgelopen maanden hebben we gemerkt dat we soms echt moesten zoeken naar input. We kiezen er voor nu voor om er eens per 4 weken een uit te doen en zullen daarnaast gaan werken met thema brieven. Halverwege het jaar zullen we evalueren hoe dit is bevallen.
Voor nu nodig ik u uit snel verder te lezen. Deze nieuwsbrief bevat veel leuke en interessante informatie.

Met vriendelijke groet,
Maartje Schalk

Jaargang 31 // 27 augustus 2020 // nummer 1

Informatie avond Groep 3 en 8
Voor de Groepen 3 en 8 kunnen de informatieavonden gewoon doorgang 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 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 vindt u alle informatie
over de leerjaren ook in het leerjaar infoboekje . 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.

U ontvangt via de leerkracht (en) een uitnodiging met daarin de verdere details voor de informatieavond.

MR zaken
Voor de vakantie heeft onderstaande oproep in de nieuwsbrief gestaan. We hebben een aantal reacties mogen ontvangen. Mocht u de
oproep gemist hebben en denken dat is echt iets voor mij!? Dan kunt u dit tot dinsdag 14 september 2021 kenbaar maken.
Volgende week zullen wij u informeren over het vervolg.
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Kinderboekenweek 2021
WAT WILDE U LATER WORDEN?
Wist u op de basisschool al wat u wilde worden? Hoe werd u op dat idee
gebracht? En bent u het later ook gaan doen?
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: “Worden wat je wil”.
Wij willen u vragen om onze leerlingen van de groepen 6-7-8 op een bijzondere, slimme, mooie, gezellige, grappige, handige, interactieve, (...)
manier kennis te laten maken met verschillende beroepen waaronder ook
het uwe!
Natuurlijk hoeven kinderen nog niet precies te weten welk beroep ze later
gaan uitoefenen. Er zijn tenslotte heel veel beroepen die nu nog niet eens
bestaan. Maar nadenken over en kennismaken met wat je allemaal zou
kunnen doen is wel hartstikke leuk én leerzaam!
Wilt u iets vertellen over uw beroep?
Stuur een mail naar kim.bakkeren@inos.nl voor meer informatie of om u
aan te melden.
We hopen op veel aanmeldingen!

Vrijwilligers gezocht!!
Voor onze tussenschoolse opvang (TSO)
zijn we nog steeds op zoek naar
vrijwilligers.
Mocht u interesse hebben of meer informatie willen neem dan contact op met
Maartje Schalk. Ook kunt u vragen welke
mogelijkheden er allemaal zijn.
Dit kan via het volgende e-mailadres :
maartje.schalk@inos.nl
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De Gouden Weken
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de zogenaamde “Gouden Weken”. De nadruk ligt gedurende deze periode op het
werken aan een goede groepsvorming. Tijdens deze weken staat de interactie tussen de leerkracht(en) en de leerlingen en het creëren van
een fijne sfeer in de groep centraal. Dit zorgt voor een stevig fundament, een heel schooljaar lang. Bij De Gouden Weken staan groepsvormende activiteiten centraal. Er wordt gewerkt aan en met het volgende:
1. Zelf geformuleerde, positieve groepsregels
Klassen zonder regels en routines zijn niet goed te managen. Kinderen hebben houvast nodig om productief te werken. Zelf geformuleerde
regels werken positief op de groepsverantwoordelijkheid, het wederzijds respect, de samenwerking, de besluitvorming en het aanpakken
van problemen binnen de groep.
2. Energizers
Energizers zijn vaak activiteiten met een speels karakter waarbij je energie in de groep losmaakt.
3. Coöperatieve werkvormen
Dit zijn leervormen waarbij samenwerking centraal staat. Coöperatieve werkvormen kunnen zowel voor een didactisch doel ingezet worden
als aan een pedagogisch doel.
4. Voorbeeldgedrag leraar
Het blijkt dat de leraar echt het verschil maakt en veel meer invloed heeft dan de lesmethode of de achtergrond van de school.
Forming
De formingsfase begint direct na het vormen van de groep. In de meeste gevallen zal dit gepaard
gaan met positieve emoties, ambities en een enthousiaste sfeer. In de formingsfase ligt de focus op
het aftasten van de grenzen van de groep. De eerste, voorlopige hiërarchie wordt gevormd. Ook
beginnen zich in deze fase de eerste normen en waarden te vormen.
Storming
Al snel na de formingsfase ontstaat er een proces van onduidelijkheid en onderhandeling. Want: de
leerlingen merken dat niet alles vanzelf goed gaat en er verschillen bestaan wat betreft benadering,
commitment, persoonlijkheid en/of prestatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat niet iedereen zijn afspraken netjes nakomt. Dit kan wrevel, discussie en soms zelfs frustratie kweken in een groep. Kortom,
de stormingsfase is een fase van discussie, onderhandeling en onenigheid.
Norming
Na enige tijd in de stormingsfase te hebben verkeerd, kunnen groepen besluiten om een andere weg in te slaan, en de koppen bij elkaar te
steken om nieuwe regels, normen en waarden vast te stellen, de normingsfase dus. Wanneer de groep er in slaagt om goede werkafspraken, rolverdelingen en gedeelde doelen te stellen begint pas het echte bouwen aan vertrouwen in de groep.
Performing
Over groepen wordt wel eens gezegd dat het totaal groter is dan de som der delen. Dat geldt voornamelijk voor groepen die zich in de performingsfase bevinden.
Kortom, een fase waarin een groep zo goed functioneert dat niet alleen het werk wordt gedaan en doelen worden gehaald, maar dat teamleden elkaar stimuleren, uitdagen en verbeteren. De focus ligt in deze groepen op het geheel, in plaats van op de individuen.
Fase terug vallen (Adjouring)
Wanneer een groep een bepaalde fase heeft bereikt, dan betekent dat niet dat het ook permanent is. Groepen kunnen weer terug vallen in
een voorgaande fase. Kortom het blijft van belang het als een cyclisch proces te blijven benaderen.
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Schoolkassa
Vorig schooljaar heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat de TSO bijdrage verhoogd zal worden naar 130 euro per kind per schooljaar. Het
komende jaar zal er voor de kinderen die het betreft* een zogenaamde “corona korting” verrekend worden van 15 euro per kind. Deze korting
wordt zoals eerder aangegeven in mindering gebracht op de 130 euro.
We hebben afscheid genomen van Murlen als financieel dienstverlener. Vanaf dit schooljaar zullen wij zelf de TSO gelden gaan innen via
schoolkassa. Schoolkassa is de betaalmodule binnen Parnassys waaronder ook Parro valt. Verdere informatie en uitleg over het betalen via
schoolkassa ontvangt u te zijner tijd.
* alle kinderen die TSO gelden hebben betaald in de periode van lockdown maar niet hebben afgenomen

Gewonnen!!!
Zoals u wellicht heeft opgemerkt is er wat op het schoolplein veranderd……Er staan allemaal verkeersborden, zebrapaden en wegen op het
plein getekend. Misschien heeft u al een klein vermoeden wat dit zou kunnen zijn, als u terugdenkt aan vorig schooljaar. We zijn verheugd u
te kunnen laten weten dat wij met onze school de winactie van het ANWB verkeersplein gewonnen!!!! Op vrijdag 1 oktober 2021 zullen we
het verkeersplein samen met de kinderen feestelijk onthullen. Ook zal er dan een formeel persmoment zijn. Wij danken u en iedereen die op
ons gestemd heeft!!
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Verbouwing school
De afgelopen maanden hebben we ons hard ingezet om het schoolgebouw op te laten knappen daar waar nodig. En met succes! De afgelopen weken zijn de eerste stappen gezet. Alle plafonds en de verlichting in het gebouw zijn vernieuwd. Ook de bar is gerenoveerd. Het resultaat mag er zeker wezen. Over een tweetal weken starten we met het volgende project…..de gehele school zal van binnen lekker opgefrist worden…..er wordt namelijk geschilderd! Uiteraard passen we de kleuren aan op de huidige huisstijl. Nadat het schilderwerk is voltooid, kunnen we weer een volgende stap zetten in nieuwe meubilair voor de
hal. Wat zal het allemaal mooi worden! Hieronder alvast een sneak preview….

ParnasSys en Parro
Op school maken we gebruik van Parnassys en Parro. We willen u bij aanvang van dit schooljaar vragen om in het ouderportaal van ParnasSys
te controleren of uw gegevens nog juist zijn. Zo niet? Dan kunt u binnen het ouderportaal de wijzigingen
doorgeven. Zelf aanpassen kan niet, hier dragen wij uiteraard zorg voor. Alvast bedankt!
Als het goed is heeft de leerkracht van uw kind u uitgenodigd voor Parro. Zo niet, geef dit dan aan bij de
betreffende leerkracht. Met de Parro app communiceren we o.a. over wat er zoal in de klassen gebeurd,
delen we foto’s en filmpjes, plannen we oudergesprekken of vragen we hulp voor activiteiten.

Zangles
Als moeder van Viggo (groep 1A) heb ik vlak voor de zomervakantie een piratenzangles gegeven aan alle kleuterklassen! Eigenlijk niet als moeder, maar als zangjuf.
Een feest om te doen!
Een paar jaar geleden zijn mijn vriend en ik in de Ruusbroecstraat komen wonen, om de hoek van de P&P. Aan huis hebben we een studio
voor mijn bloeiende zangpraktijk; ZANGPUNT Breda. Kijk voor meer info op www.zangpunt.nl.
Ik leid elke donderdag van 16.30u tot 17.45u zanggroep HELDER van Stedelijk Jeugdkoor Breda. Een gezellige groep jongens en meiden in de
leeftijd van groep 4 t/m 6. We zingen allerlei muziek, soms al tweestemmig! Titels van een paar liedjes zijn: Als het avond is, Plastic soep, Zij
aan zij, Something just like me. Kom je gratis meedoen op 23 en 30 sept? Laat het me weten via Whatsapp 0620577872 of via het contactformulier op www.stedelijkjeugdkoorbreda.nl.
Groetjes, Lotte van Roosmalen

Jaargang 32 // 10 september 2021 // nummer 1

Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda betaalt de contributie / het lesgeld en de attributen voor kinderen en jongeren uit
gezinnen waar te weinig geld is om te kunnen sporten, zwemles te volgen of aan culturele lessen zoals muziek, dansen,
schilderen, theaterschool, scouting of DJ les te volgen.
Mocht dit bij u het geval zijn dan kunt u een aanvraag doen. Op school is juf Karin Verschuren hier de contactpersoon
voor. U wordt gevraagd om een formulier in te vullen dat door de intermediair, in dit geval school, wordt opgestuurd
naar het fonds. Zij moeten de aanvraag goed keuren!
U kunt haar vrijblijvend een mail sturen op:
karin.verschuren@inos.nl.

Typecursus
Het belang van een goede toetsenbordvaardigheid is weer bewezen doordat leerlingen online hun lessen moesten volgen het afgelopen
schooljaar.
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen en met een voorsprong start op het middelbare onderwijs? In het volgende schooljaar is het
mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school of in de buurt ervan onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl gaat dan weer starten met een
interactieve typecursus meteen na schooltijd voor leerlingen uit groep 6, 7 of 8. Met 8 klassikale lessen en persoonlijke begeleiding, leren we
uw kind spelenderwijs om met 10 vingers blind te leren typen, in Word te werken en te mailen.
Na de zomervakantie zullen wij met de school gaan overleggen wanneer wij kunnen starten met de dan geldende richtlijnen.

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.
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf
nu! Om zeker te zijn van een plaatsje in één van onze
groepen, willen wij u vragen om uw aanmelding niet
op het laatste moment te doen.
Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl

