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Nieuws vanuit de directie
Vanaf 1 augustus 2019 mag ik de directeur zijn van Adelbrecht-Windekind. Ik ben nu ongeveer 2
maanden aan het werk op onze school en begin langzaamaan mijn draai te vinden. Ik heb kennis
gemaakt met diverse ouders. Daarnaast was ik uitgenodigd bij onze ouderraad om even kennis te
maken. Wat mij betreft is die kennismaking voorspoedig verlopen en zie ik de samenwerking met
plezier tegemoet.
Samenwerking is een van de zaken waar we het komende jaar aan gaan werken. Samenwerking gaan
we niet alleen binnen onze school versterken maar ook buiten onze school (zeker als dit goed is voor
het onderwijsleerproces van onze leerlingen).
Op de Cranenburgsestraat gaan we werken met een kinderraad, in deze kinderraad zitten leerlingen
van beide scholen. Ondergetekende gaat een aantal keren per jaar met deze leerlingen om de tafel
zitten om te horen of er vanuit de leerlingen punten zijn die we moeten verbeteren.
We hebben een team opgericht dat gaat spreken over het sociaal emotionele klimaat op onze school.
We willen graag nog beter meer taal spreken en een integrale aanpak in het gebouw hebben.
De groepsplannen voor alle groepen zijn bekeken en aangepast waar nodig. Voor alle groepen zijn
haalbare doelen gesteld op groepsniveau. Wij hanteren daarbij de gemiddelde vaardigheidsgroei per
groep. Verder zijn er conform de 1 zorgroute voor de subgroepen in de klas ook haalbare doelen
gesteld(een van die doelen is het halen van minimaal 80% goed score op een methodetoets).
Onder leiding van onze teamleider wordt de ontwikkeling rondom het wereld oriënterend onderwijs
verder opgepakt
We gaan dit jaar ook werken aan de beeldvorming van onze school. Een van die zaken die we hebben
opgepakt is het vullen van scholen op de kaart. Als u kijkt op www.scholenopdekaart.nl kunt u onze
school terugvinden.
Heeft u zelf goede ideeën om onze school beter op de kaart te brengen dan houden wij ons
aanbevolen. U kunt altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind of ondergetekende een email versturen via directie@bs-adelbrecht.nl
Stanley Willems

Halloween in Het Groeske
Donderdag 31 oktober staat Het Groeske in het teken van Halloween.
Kinderen kunnen pompoen komen snijden en ’s avonds is er een
verhalentocht. Voor meer informatie kijk op de flyer achter in het
klappertje.

Vraag van de kleuters ???
Bij de kleuters gebeuren er nog regelmatig ongelukjes op school. De kleuter kunnen nog leggings ,
trainings- of joggingsbroeken en sokken gebruiken. Heeft u nog kleding liggen, wij zijn er blij mee! U
kunt dit afgeven bij één van de kleuterjuffen.

Studiedag 'Buitenleerplein' en ‘Groepsplannen’
Tijdens de studiedag van 19 september is er met beide teams nagedacht over de invulling van het
buitenleerplein. Wat zouden we er allemaal willen zien? Welke aanpassingen zijn nodig? Wat is er
allemaal mogelijk? Hoe kunnen kinderen buiten onderzoek doen ?Zijn er nog meer stukken van de
pleinen die we kunnen gebruiken? Er waren een heleboel ideeën. Tijdens deze studiedag is er ook
een werkgroep geformeerd die zich zal buigen over de daadwerkelijke invulling van het
buitenleerplein. In de nieuwsbrieven die gaan komen houden we u als ouders en verzorgers hier ook
van op de hoogte.

Groepsplannen
Voor de cursussen begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen maken de leerkrachten
samen groepsplannen. Belangrijk is dat we weten waar we met de kinderen naartoe werken. We
stellen langere termijn doelen en gaan daarbij af op de vaardigheidsscore groei. Wat voorop staat is
dat de leerlingen op hun eigen niveau de gewenste groei doormaken. Bij de evaluatie van de
groepsplannen gaan we na of alle leerlingen de gewenste groei hebben doorgemaakt. Als dat niet zo
is volgt er een analyse. De hoofdvraag is hierbij: Wat kunnen we doen om deze leerling op het gebied
van rekenen, lezen of spelling op een hoger plan te krijgen? Zijn onze instructies goed? Heeft de
leerling wat extra nodig? Deze vragen worden besproken met de leerlingen en de ouders.

Vanuit de ouderraad

Kledinginzameling Ouderraad
Ieder schooljaar houden wij 2 keer een Kledinginzameling. Voor iedere kilo kleding die wij ophalen
krijgt de OR geld en dat besteden we aan OR activiteiten of we kopen er nieuw OR materiaal voor.
(wilt u meer info kijk dan eens op www.kledinginzameling.nl )
We maken er ook nu weer een wedstrijd van!
Per klas komen er lijsten te hangen bij de balie waar we noteren (we wegen iedere zak kleding) wat
er per dag wordt opgehaald. De klas die aan het eind van de week het meeste ophaalt krijgt de
wisseltrofee!
Dit jaar zullen we van maandag 28 oktober tot vrijdag 1 november kleding inzamelen.
De kleding zal iedere ochtend vanaf 8.30 uur gewogen worden voor de balie van de school.
Dus daarom nu een oproep aan iedereen.

DOE JE DIT KEER OOK WEER MEE?

En ga je in de vakantie nog op
bezoek bij je opa, oma, tante, oom of
de buren... wie weet hebben zij ook
nog wel een zak met oude kleding,
schoenen, handdoeken enz. voor je.

Welke klas zal er deze keer
winnen????

Alvast bedankt voor jullie bijdrage en
hopelijk komen jullie allemaal met
een zak met kleding langs in die
week.
Namens de OR bedankt!

Vanuit de groepen

Namens de OR bedankt!

Thema beroepen
Wij hebben het over het thema beroepen bij de Lieveheersbeestjes en Zeehonden.
Er zijn al veel ouders en een oma bij ons in de klas geweest om te vertellen over hun beroep. En zij
hebben soms een filmpje of een powerpoint gemaakt om te laten zien.
De beroepen waar over verteld is zijn: ambulance, verpleegster, wijkagent, muzikant, intern
begeleider, dakdekker, jurist, leraar en nog meer. Dat was erg leuk! We willen iedereen hiervoor nog
bedanken!
We hebben geleerd dat sommige beroepen best moeilijk zijn. En dat je soms veel moet vergaderen.
En we hebben geleerd dat er veel verschillende beroepen zijn. Je hebt beroepen: buiten, binnen, met
mensen, creatief, actief, bedrijf en nog meer.
We hebben ook nog nagedacht wat we zelf willen worden. Mart wil soldaat worden, Hannah
schrijfster en Lize tandarts.

Groetjes Mart, Hannah en Lize

Even voorstellen

Je hebt het misschien al gehoord. De laatste tijd is op maandag en
dinsdag een ander geluid te horen op de Cranenburgsestraat.
Vanuit het lokaal van de lieveheersbeestjes klinkt opeens een
Limburgse zachte g.
Mijn naam is Tom Augustin (28) en ik loop momenteel stage bij de
lieveheersbeestjes. Met al een geschiedenis diploma op zak besloot
ik afgelopen jaar mijn leven om te gooien en te beginnen aan de
Pabo. Dit besluit heeft me geen windeieren gelegd, want ik geniet
iedere week volop van mijn stage/werk. Het lesgeven en werken
met kinderen geeft mij veel energie en voldoening.
Ik hoop hier veel te leren van mijn collega’s, de kinderen en de
ouders. Kom gerust een keer binnenlopen om kennis te maken.

Sjors Sportief
De KICK-OFF van Sjors Sportief in de gemeente Berg en Dal plaatsgevonden. Sjors Sportief & Sjors
Creatief stimuleren sport en cultuur voor kinderen. Vaak gratis kunnen zij kennismaken met
activiteiten zonder direct lid te worden. Op de dag van de KICK-OFF zijn er boekjes uitgedeeld waarin
een heel groot aanbod staat. Voor de ouders de vraag om dit boekje met uw kinderen door te
bladeren en samen met hen op ontdekking te gaan naar waar zij nou plezier in beleven binnen
sporten en bewegen. Bekijk ook alle activiteiten uit gemeente Berg en Dal op www.sjorssportief.nl en
schrijf je in!

agenda
Mia jarig

21 oktober

Kledinginzameling

Luizencontrole

22+23 oktober

Schoolontbijt

28 oktober t/m 1 november
6 november

Ieder kind mag zijn eigen ontwikkeling volgen
Bijdrage van Anneke vHes, GGD Gelderland-Zuid
Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Sommige ouders laten hun kinderen zoveel mogelijk vrij.
Andere ouders zitten ‘bovenop’ hun kind. De meeste ouders zitten hier ergens tussen in. Iedereen
doet het anders en dat is goed.
Opvoeden is stukje bij beetje loslaten. Belangrijk hierbij is dat je luistert naar je eigen gevoel, kijkt
naar je kind en probeert in te schatten waarom je kind doet wat hij doet. Past zijn gedrag bij de
ontwikkeling van je kind of gedraagt hij zich misschien zo omdat je als ouder teveel van hem
verwacht? Het kan ook zijn dat je kind meedoet met leeftijdsgenootjes en zich dus aanpast aan
anderen.
Hoe begeleid je je kind in zijn ontwikkeling?
Probeer de balans te vinden tussen het uiten van je bezorgdheid en het moeten loslaten. Dit noemen
we ook wel ‘grenzend begeleiden’. Tips hierbij zijn:




Leer jezelf als ouder kennen. Denk na over vragen zoals: waar liggen mijn grenzen? Wat
verwacht ik van mijn kind en wat mág ik verwachten? Het is handig om hier zo nu en dan
(met je partner of andere ouders) over na te denken en over te praten.
Leer je kind kennen en probeer je eigen verwachtingen soms los te laten. Hoeveel
begeleiding vraagt je kind? Begrijp ik mijn kind eigenlijk wel? Welke signalen zendt mijn kind
uit en hoe reageer ik daar op?

Door je kind op zijn eigen tempo zich te laten ontwikkelen, leert hij of zij zichzelf te ontdekken en zijn
eigen identiteit te ontwikkelen met talenten die bij hem of haar passen.
Meer lezen? Op onze website vind je meer tips en adviezen over ‘ik als ouder’, de emotionele
ontwikkeling van kinderen en zelfvertrouwen van kinderen.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je
aan via onze website: www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-enopvoeden/nieuwsbrief-groei/.
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Ik ben er voor allerlei vragen over de
groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of
advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.. Bellen of mailen voor een afspraak kan
altijd.
Telefoon06-10252777
E-mail: avanhes@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

