INFO 3

31 oktober 2018

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is: Agenda:
Maandag 26 november voor 09:00 uur
02-11-2018
Opening project
“omgaan met geld”

De Notenbalk op Facebook

09-11-2018 - Jaarfeest
12-11-2018
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
13-11-2018
Info-avond voortgezet onderwijs
voor groep 7 en 8

Vanaf nu is de Notenbalk ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/KBs-de-Notenbalk-2161394547434573/

Communicatie en Social schools
Op woensdag 21 november staat van 19:30 tot ong. 20:30 een
informatieavond gepland over social schools. Social schools is een app waar wij
als school vanaf januari 2019 (mogelijk al eerder) mee gaan werken. Doel van
het gebruik is het verbeteren van de communicatie en informatievoorziening.
Op woensdag 21 november wordt voor ouders en verzorgers een uitleg
gegeven hoe deze app werkt (of wat u doet als u deze app niet op uw telefoon
wilt). Ook de Sint Bavoschool gaat deze app gebruiken.
Wij houden de infoavond dan ook tezamen met de Bavo op de Notenbalk.
Vanaf 19:15 uur staat de koffie/thee klaar en om 19:30 starten wij. Geeft u zich
alstublieft op via t.goes@bsdenotenbalk.nl zodat er genoeg stoelen klaar
staan. Na de avond zal de informatie via de mail onder alle ouders worden
verspreid.
Meer info vindt u alvast op; https://www.socialschools.nl/

16-11-2018
Maandsluiting:
10:30 uur onderbouw
13:00 uur bovenbouw
Ouders groep 1-2 / 5-6 zijn welkom
19-11-2018 / 20-11-2018
Bag2school kledingactie
20-11-2018
Kijkmoment groep 3 en 8
21-11-2018
Ouderavond social schools
22-11-2018
Kijkmoment kleuters
23-11-2018
Speculaasactie Harapan
26-11-2018
Algemene ledenvergadering OR
26-11-2018
Maandbrief
27-11-2018
Kijkmoment groep 4, 5, 6 en 7
28-11-2018
INFO 4
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Geen kijkmoment op de avond, maar een kijkmoment op de ochtend
Dit keer geen kijkmoment op de avond, maar 's morgens. U kunt zich op zo’n
moment door uw eigen kind laten informeren over zijn/haar vorderingen en
werkresultaten.
U bent op deze ochtenden welkom van 08.30 uur tot 09.00 uur om samen met
uw kind gemaakt werk te bekijken en lesmateriaal en opdrachten te
bespreken. De groepsleerkracht is aanwezig om eventuele vragen over de
leerstof te beantwoorden, maar zal geen informatie geven over individuele
kinderen.

U bent van harte welkom.
Als u komt, waarderen wij
het als u een kort
evaluatieformulier in wilt
vullen en in wil leveren in de
‘brievenbus’ die op de witte
handvaardigheidskast in de
studio staat. De formulieren
liggen in de klas van uw
kind.

Dinsdagochtend 20 november van voor de groepen 3 en 8
Donderdagochtend 22 november voor de groepen 1/2 van Laura en Sandra
Dinsdagochtend 27 november voor de groepen 4, 5 , 6 en 7
Kijkochtenden
Naast het kijkmoment op de ochtend, zijn er in iedere groep tot aan de Kerst
ook kijkochtenden. Eerder bent u hierover geïnformeerd tijdens de
informatieavond en middels de maandbrief van de groep van uw kind. De
bedoeling van de kijkochtend is, om u te laten ervaren hoe ons onderwijs er in
de praktijk uitziet. Wij denken dat dit een mooie aanvulling is op wat u leest in
de maandbrief, info en wat u hoorde tijdens de informatieavond.
Per groep zijn er verschillende kijkmomenten. Op deze manier voorkomen we
dat de groep ouders die per keer komt kijken, te groot wordt. De les gaat op
deze momenten zoals de kinderen het gewend zijn, zodat u een reëel beeld
krijgt.

Studenten op de Notenbalk
Wij werken als Notenbalk nauw samen met de Marnix academie (pabo in
Utrecht). Wij hebben op dit moment 2 studenten van de Pabo en 1 van de CHE
(pabo in Ede). Dit zijn studenten uit leerjaar 1 t/m 4 die begeleid worden door
de groepsleerkracht waar zij stagelopen, hun mentor. Daarnaast is Sandra de
Interne Coördinator Opleidingen. Dit houdt in dat zij studenten ontvangt en
wegwijs maakt en de mentoren waar nodig ondersteunt bij de coaching van
studenten. Zowel de ICO-er als de mentoren doen dit fantastisch. Wij nemen
hiermee onze verantwoordelijkheid voor het (goed) opleiden van toekomstige
leerkrachten. Daarnaast houden de studenten ons zelf ook scherp
door bijvoorbeeld de vragen die ze stellen of de ideeën die zij de school
inbrengen. Een win-win situatie dus.

Welkom op school:
- Blanche Bouman

Daarnaast zijn er nog 3 studenten vanuit het MBO. Zij volgen de opleiding voor
klassen- en/of onderwijsassistent.
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Leerlingenmediatoren
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is
bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast
worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te
vervullen. Op dit moment volgen er 4 leerlingen uit groep 7, Liv, Jim, Maarten
en Emma een training tot mediator bij Tonny. Nog 2 trainingen en dan zullen
ze, net zoals de al opgeleide mediatoren van groep 8, hun taak gaan uitvoeren.
Mediatoren en wat zij doen?
Tijdens de pauzes loopt altijd een tweetal mediatoren rond. Zij dragen een
gekleurde band om hun arm. Zij letten op of ze ergens kunnen helpen, bijv. bij
een conflict. Gedurende de hele dag zijn zij aanspreekbaar.
'De Vreedzame School' wil een bijdrage leveren aan een positief, sociaal
klimaat en de vorming van actieve en betrokken burgers. Ouders en
leerkrachten hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een
maatschappij die gecompliceerd is, waarin niet alleen lezen en rekenen
belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
Met ‘de vreedzame school’ methode kunnen we kinderen op school, een
minimaatschappij, voorbereiden op de maatschappij en bieden we de
gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Kinderen leren
om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Ze leren democratische
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de
gang van zaken in de groep.
Zie ook op www.devreedzameschool.nl
Onderwijsbehoeften
Op de Notenbalk proberen we op een zo goed mogelijke manier tegemoet te
komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Zo heeft u op de
informatieavond kunnen horen dat we voorafgaand aan een les, aan de
kinderen vertellen wat het leerdoel is en de opeenvolgende leerdoelen worden
concreet gemaakt aan de hand van succescriteria. De kinderen weten hierdoor
wat de volgende stap is in het leerproces, naast dat de leerkracht zicht heeft
op waar de leerling in zijn ontwikkeling zit, ziet het kind dat zelf ook. In een klas
zijn er onderwijsbehoeften die gelijk zijn tussen de kinderen, maar zijn er ook
verschillen.
Vanuit de RT (Brenda) en vanuit de plusklas (tot zomervakantie Angelique),
hebben we 2 leerkrachten die hierbij een ondersteunende rol bieden.
De vacatureruimte (waar we in de vorige info over informeerden) om de
kinderen vanuit de plusklas te begeleiden, is inmiddels vervuld.
M.i.v. 7 november zal dit worden overgenomen door Inez de Kreuk van het
advies- en begeleidingsbureau STERK. De ouders van de kinderen die hieraan
deel gaan nemen worden hierover deze week geïnformeerd.
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Studiedag
Op 12 november zullen we met het gehele team een studiedag hebben. Op de
agenda staat o.a.
 Social schools, over hoe te gebruiken en de afspraken m.b.t. het
gebruik
 Projectmatig werken – Jeelo - https://www.jeelo.nl/wat-is-jeelo/12projecten/omgaan-met-geld/
 Relatie kernwaarden en keuzes die we maken, verdere verdieping
 Introductie van het nieuwe kwaliteitssysteem Successpiegel. Het
instrument dat we tot vorig jaar gebruikten om feedback van ouders,
kinderen en teamleden te krijgen op gebied van o.a. onderwijs en
veiligheid bestaat niet meer. Met de Notenbalk doen we mee aan een
pilot waarbij we een nieuw systeem uit proberen.
 Leren van elkaar;
 pitch van Sandra en Patricia ter afsluiting van hun opleiding TOP
leerkracht
 presentatie van Agnes en Patricia over het begrijpend lees traject dat zij
volgen bij de Universiteit van Utrecht
In de volgende info zullen wij u informeren over de opbrengsten van deze dag.
Klankbord
Maandag 1 oktober jl. heeft de eerste ouderklankbord avond van het
schooljaar 2018-2019 plaatsgevonden. 7 Ouders en Wilma en Tonny waren
aanwezig. Cursief is het verslag van de besproken agendapunten.
Vanuit directie stonden op de agenda:
 Start van het schooljaar, hoe hebben jullie kinderen en jullie als ouder
deze ervaren?
Een prima start voor de kinderen. Fijn dat de start van groep 5 intern is
opgelost, dit hebben de ouders als heel positief ervaren en er wordt hier
dank over uitgesproken.
 Driehoeksgesprekken, startgesprekken, hoe hebben de ouders deze
gesprekken ervaren?
Alle ouders zijn enorm positief. Goed dat het een gesprek was tussen
leerkracht en kind. Het voorkomt ruis, omdat je rechtstreeks in een driehoek
praat. Ouders of kind hoeven niet uit tweede hand te horen wat er
besproken is, ieder is er meteen bij. Hierdoor voelen kinderen dat zij invloed
hebben op hun leerproces.
 Wat is het doel van douchen na de gym en wordt dit bereikt?
Het doel van douchen is vanuit hygiënisch oogpunt en we vinden het belangrijk
om kinderen ook mee te geven dat het bij je lichamelijke verzorging hoort om
te douchen na het sporten. Er zijn binnen de klankbordgroep verschillende
zienswijzen. Deze zienswijzen worden nog met het team besproken. Vervolgens
zullen we ons beraden of we het douchen na de gym handhaven zoals het nu is
of dat we hier andere keuzes in gaan maken.
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Kinderen krijgen steeds vroeger een mobiele telefoon zonder altijd er
goed (met social media) mee om te kunnen gaan. Op school is er een
duidelijk protocol over het gebruik van mobieltjes onder schooltijd.
Ouders zijn zich niet altijd bewust van de
gevaren/gedrag/communicatie via bijv. groepsapps. Dit vindt buiten
school om plaats, maar is het een idee om een keer een ouderavond
hierover te organiseren?
Wilma heeft ervaring met theatergroepen die mooie interactieve
ouderavonden organiseren om ouders bewust te maken van gedrag dat
kinderen kunnen laten zien bij gebruik van devices en social media. Voor veel
ouders is het een vraagstuk, hoe hier hun kind ‘goed’ in op te voeden. Tezamen
met OR wordt er gekeken of er een avond georganiseerd kan worden. Zie ook
het stukje van de Ouderraad
 Tevens stellen we ons de vraag of de school voldoende inspringt
op social media. Ouders spreken in gezamenlijkheid dat de school geen
brandjes kan blussen tijdens lestijd, als er vervelende appjes buiten
schooltijd worden verstuurd. Wel kan het zijn invloed hebben op hoe
de kinderen in de klas zit. Dit is vergelijkbaar met als er ‘life’ gepest
wordt buiten schooltijd. Kunnen we hier op een eenvoudige wijze
preventief mee omgaan?
Vanaf groep 6 is er/zal er een klassengesprek over what's app en
omgangsvormen bij de what’s app worden gehouden. De klas bedenkt
omgangsvormen: zo willen wij omgaan met what's app en schrijven dit op een
groot vel. Ieder kind kan hier zijn naam op schrijven ter bevestiging dat hij/zij
het hier mee eens is. Deze afspraken worden via de maandbrief met de ouders
gecommuniceerd, met het verzoek om hier ook thuis met hun kind over te
praten en de suggestie te geven om regelmatig eens samen met het kind
de what's app te bekijken.

Info
1x per maand komt de Info uit. Als
school staan wij niet stil dus er valt
altijd het een en ander te melden.
Wij proberen dit zo duidelijk
mogelijk te doen. Heeft u
aanvullingen, opmerkingen, een
kritische noot… deze zijn van harte
welkom. U kunt hiervoor terecht bij
directie@bsdenotenbalk.nl
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Wie zijn er jarig:
Na een mooie herfstvakantie kondigt het jaareinde zich alweer op velerlei
manieren aan. Wintertijd en herfstweer betekent voor de Ouderraad dat we
snel verder moeten met de voorbereidingen voor Sint en Kerst. Altijd weer een
leuke periode in het jaar. Wilt u zelf eens zien hoe dit met uw ouderbijdrage
tot stand komt? Spreek ons gerust aan, of stuur een berichtje. De
bijeenkomsten van het bestuur zijn openbaar en u bent altijd van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn!
Een andere actie op het lijstje is het organiseren van een informatieve themaavond rond het gebruik, de risico’s en adviezen omtrent social media op
school. Dit bleek tijdens de informatieavond een belangrijk onderwerp van
gesprek, dus wij willen graag proberen om hier wat dieper op in te gaan. Over
de exacte invulling en kalendergegevens volgt spoedig bericht.
Tenslotte willen we graag jullie aandacht vragen voor de Algemene
Ledenvergadering op maandagavond 26 november. Tijdens deze bijeenkomst
bespreken we de bestedingen van het voorgaande schooljaar en de budgetten
voor dit schooljaar. Daarbij stellen we samen ook de hoogte van de
ouderbijdrage voor dit jaar vast. Graag heten we jullie welkom!

November:
01 Valerie van Breukelen
03 Yari Bermon
06 Naomi Schriel
09 Fleur Keemink
10 Demi de Lange
11 Makayla Lockefeer
13 Emma van Geffen
15 Blaise Bouman
16 Nynke Hansen
18 Lars Brouwer
20 Naut Derks
21 Anne Vergeer
22 Dex Leijten
23 Michelle Sloos
23 Betty
25 Mark Kuiters
28 Anne Eikens

1B
4
1B
2B
8
1A
7
6
8
4
7
3
2B
7
4
2B

Namens het bestuur van de Oudervereniging,
Nils van Wees
Voorzitter

MR Bericht
Het schooljaar is alweer een tijdje aan de gang en er wordt op alle fronten hard
gewerkt. Zo heeft ook de eerste vergadering van de MR plaatsgevonden. Een
allereerste vergadering voor mij, want dit jaar ben ik een van de nieuwe leden
van de MR. Tijdens deze eerste vergadering is o.a. de verbetering van de
schoolwebsite aan bod gekomen. Ook hebben we het toekomstige gebruik van
Social Schools besproken. Social Schools is een app om de communicatie
tussen ouders en school moderner en beter te maken.
De eerstvolgende vergadering is op 6 november. Deze vergadering is samen
met de MR van de Bavo, om nieuwe inzichten met elkaar te delen en van
elkaar te leren.
Mocht u nog vragen hebben over de MR dan kunt u altijd bij een van de leden
terecht; Agnes van den Brekel, Patrick Poelwijk, Kelly Engbrocks, Brigitta
Krisman en Marlene van den Blink.
Marlene van den Blink
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Bag2school kledingactie
Wij willen u via deze INFO informeren over de actie voor de Notenbalk.
Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een
kledinginzamelingsactie opgezet met als doel om extra geld in te zamelen.
Met de inkomsten kunnen wij allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten
bekostigen zoals o.a. boeken voor de klassenbibliotheek, schooltuin,
handvaardigheidsmaterialen en spelen voor de groepen.
De lege zakken zijn in de week voor de herfstvakantie uitgedeeld.
Op maandag 19 november en dinsdag 20 november kunt u de zak(ken)
inleveren in het lege lokaal van de Notendop (bij groep 7 en 8).
Help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten!

Bag2School:
Bag2School Nederland verzamelt
kleding van scholen, instellingen en
verenigingen en keert per kilo
€0,30 uit. Bag2School wil de
afvalberg niet nog hoger maken.
Deze manier van werken is voor u
een mooie manier om van
ongebruikte kleding af te komen.
Bag2School Nederland heeft sinds
de start in 2006 al meer dan 1,5
miljoen euro uitgekeerd!

Vanuit de Parochie
November
Zondag 11 november 10.00 uur Jongerenviering in Bavokerk (gericht op
kinderen vanaf groep 8)
Zaterdag 17 november 19.00 uur Heilig Vormsel Geboorte Johannes de Doper
kerk, Te Montfoort
Zondag 25 november 10.00 uur Gezinsviering in Bavokerk. Na afloop is er
koffie en limonade.
Kinderwoorddienst
Voor kinderen vanaf 4 jaar is er een aantal keer per jaar tijdens de
zondagmorgenviering een kinderwoorddienst. De kinderen worden aan het
begin van de viering in de kerk uitgenodigd om aan de kinderwoorddienst deel
te nemen. Deze wordt gehouden in de Bavohof.
De kinderen worden in leeftijdsgroepen ingedeeld. Er wordt een Bijbelverhaal
verteld en er vindt naar aanleiding daarvan een activiteit plaats.
Aan het einde van de viering presenteren de kinderen zich in de kerk, waarna
ze weer plaatsnemen bij de ouders.
Op de hoogte gehouden worden van de Kinderwoorddiensten? Dat kan! De
Kinderwoorddienst heeft nu ook een eigen Facebookpagina:
https://www.facebook.com/komgezellig/
Gezinsviering
Een aantal keer per jaar is er een gezinsviering. Deze viering is speciaal gericht
op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Een aantal kinderen mag
helpen met de voorbeden en jeugdkoor De Bavonootjes zorgt voor de muziek.

.
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Sponsorloop voor Lombok
Fantastische opbrengst van sponsorloop van 7 september!
Het is al weer een tijd geleden maar eindelijk weten we hoeveel de totale
opbrengst is van de sponsorloop die wij op 7 september hebben gehouden
voor de slachtoffers van de aardbeving op Lombok, Indonesie. In totaal hebben
we € 4.919,72 opgehaald. Ze hadden €10.000,- nodig voor het opknappen van
de school, dus we hebben de helft daarvan kunnen bijdragen, een geweldig
resultaat natuurlijk en ver boven onze verwachting, dank u wel!
Op de Facebook pagina van Stichting Harapan heeft op 17 oktober al een
bericht gestaan hierover. Als u even wilt kijken: https://nlnl.facebook.com/StichtingHarapan/
Speculaas
Dit is een fantastisch resultaat maar er blijft natuurlijk nog heel veel te doen.
Dus we gaan gewoon verder met de volgende actie en dat is de jaarlijkse
speculaasactie waarbij we samen met stichting Harapan speculaas verkopen
en dit jaar is het voor de zorg van de gehandicapten in het tehuis Maria Stella
Maris op Flores. Kijk maar eens op de kaart waar Flores ligt, het heet ook wel
Oost Nusa Tenggara.
Op vrijdag 23 november vindt de verkoop weer plaats in de studio onder
leiding van enkele leerlingen van groep 8. Dit jaar zijn de ouders van de
basisschool de Horizon ook uitgenodigd om te komen kopen, dus we
verwachten dat de opbrengst dit jaar nog groter is. Komt u ook kopen? De
pakken kosten € 2,- en als u er direct 3 koopt kost het slechts € 5,-.
Mocht u nu niet kunnen op vrijdagochtend laat uw naam en het gewenste
aantal pakken even via de mail achter bij Fedor, dan zorgen wij dat u toch bij
kunt dragen en heerlijk kunt smullen van het lekkers voor het goede doel.
f.vermeulen@bsdenotenbalk.nl
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