Nieuwsbrief september 2019

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Voorstellen nieuwe leerkrachten en IB-er
Hieronder stellen de nieuwe leerkrachten en IB-er zich aan u voor.
juf Renée
Mijn naam is Renée Seton en vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op
De Singel. Ik geef les aan groep 4 op maandag en dinsdag. Op
donderdag ben ik invaller voor de stichting en ondersteunend voor
groep 4. Ik vind het erg leuk om kinderen te begeleiden in hun
leerproces en de trotse gezichten te zien als ze een succeservaring
opdoen.
Ik woon samen met mijn man Arjen en onze kinderen Jent en Luna in
Willemstad met veel plezier! In mijn vrije tijd ben ik graag op pad met
mijn gezin en vind ik het fijn om te sporten, te koken of te lezen.
Ik heb veel zin in om aan de slag te gaan! Ik zie u graag op De Singel!
juf Dianne
Ik ben Dianne Leijten, 28 jaar oud en ik woon met mijn vriend Tim en
zoontje Gijs in Fijnaart. Toen ik 21 jaar was, heb ik mijn diploma op de
PABO in Dordrecht gehaald. Daarna heb ik op verschillende scholen in
Klundert gewerkt. Jullie zouden mij ook nog kunnen herkennen van de
Jumbo in Fijnaart, waar ik een aantal jaar met veel plezier gewerkt
heb.
Komend schooljaar mag ik in groep 4 les gaan geven op woensdag,
donderdag en vrijdag. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, hebben
we de eerste schoolweek net achter de rug. Dit was al een hele leuke
week, waarin zowel de kinderen als ik al veel geleerd hebben. Ik heb er
zin in om de kinderen nog beter te leren kennen en er samen met juf
Renée een topjaar van te gaan maken!

Juf Maureen
Beste ouders en leerlingen,
Wat zijn we leuk welkom geheten op de eerste schooldag. Dank
daarvoor! Mijn naam is Maureen Uitdewilligen en ben 36 jaar oud.
Samen met mijn man Nicky, zoon Indy (6 jaar) en dochter Bella (4 jaar)
woon ik in Oud Gastel. Vertrouwen, respect, zelfverzekerdheid,
behulpzaamheid en zelfredzaamheid: wat een mooie kernwoorden
voor een kind, maar ook voor ons als volwassenen. Kinderen op hun
eigen niveau benaderen, proberen eruit te halen wat erin zit en de
kinderen enthousiasmeren voor nieuwe vaardigheden is iets waar ik
zelf enthousiast van word. Ik heb er dan ook ontzettend veel zin in om
met groep 5 het nieuwe schooljaar op te starten! Vragen? Kom gerust
eens langs op de bovenste verdieping in het lokaal met het prachtige
uitzicht.

Juf Nicky
Hoi allemaal! Een bekend gezicht voor velen. Ik ben weer terug op De
Singel! Voor degene die mij niet kennen: Ik ben Nicky van Dam en ik
ben 30 jaar oud. Ik woon in Fijnaart en heb 8 jaar ervaring voor de
groep. Afgelopen schooljaar heb ik mijn Master Begeleiden afgerond.
Mede hierom ben ik komend schooljaar werkzaam als intern begeleider.
Ik vervul deze taak samen met Francien Vos. Wij zijn samen
verantwoordelijk voor basisschool ’t Kompas in Heijningen, De Singel in
Willemstad en De Achtsprong in Achthuizen. Op dinsdag en woensdag
ben ik te vinden op ’t Kompas en op donderdag op De Singel. Ik heb er
zin in!
Kunstweek Fort Sabina
Van 9 t/m 15 september wordt er binnen de gemeente Moerdijk een kunst- en cultuurweek
georganiseerd. KOS (Kunst Op School) heeft ervoor gezorgd dat er van woensdag 11 t/m
zondag 15 september ruimte is voor het exposeren van kinderkunst.
Groep 1 t/m 5 krijgen op 2 september een workshop, waarbij zij zelf kunst gaan maken. Deze
workshop duurt ongeveer een uur en vindt plaats op school.
Groep 6 t/m 8 krijgen op 10 september een workshop, waarbij zij installatiekunst gaan
maken. De workshop duurt bijna de gehele ochtend, waardoor we geen precieze tijd hebben
waarop we terug op school zijn. Wilt u de kinderen een pauzehap, drinken en een
lunchpakketje meegeven? We bekijken dan op de dag zelf of we gezamenlijk bij Fort Sabina
eten of op school. Ook zou het deze middag fijn zijn als de kinderen op de fiets komen, zodat
wij gezamenlijk naar Fort Sabina kunnen fietsen. Hiervoor zoeken we nog ouders die mee
willen fietsen als begeleider. U kunt zich aanmelden bij de juf van uw zoon en/of dochter.
Woensdagmiddag 11 september verzorgt KOS een kinderkunstplein van 12.15 uur tot 17.00
uur voor alle kinderen bij Fort Sabina. De kinderen kunnen dan hun kunst aan ouders laten
zien en er worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
Informatieavond
Op 5 september tussen 18.30 uur en 19.30 uur bent u, samen met uw kind(eren), van harte
welkom op de informatieavond. Tijdens deze avond kunt u alle klassen bekijken, waar u
verschillende activiteiten, samen met uw kind kunt doen.
De leerlingen en ouders van groep 8 zijn van 19.00 uur tot 19.30 uur welkom bij een
voorlichting over het voortgezet onderwijs.
Parro
We merken dat nog niet alle ouders weer gekoppeld zijn in Parro. Hierdoor mist u allerlei
informatie, nieuwtjes en foto’s van activiteiten. Wilt u controleren of u gekoppeld bent aan de
groep of groepen van uw zoon en/of dochter? Zo niet, geef het dan door aan de leerkracht.
Deze kan u een nieuwe koppelcode sturen, zodat u weer helemaal op de hoogte bent.
Startgesprekken
Op 24 september staan de startgesprekken gepland. U krijgt dan de mogelijkheid om te
vertellen over uw kind. De vooraf ingevulde gespreksvragenlijst is de leidraad tijdens het
gesprek. Sterke punten van de leerling, maar ook lopende afspraken worden op die manier
benoemd en dat schept duidelijkheid wat betreft de verwachting van ouders naar school en
van school naar de ouders. Het gesprek zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen en wordt
in overleg met de leerkracht(en) en ouder(s) gepland.
Vanaf dinsdag 10 september zal de planner in Parro opengezet worden, zodat u een
gewenst tijdstip kunt kiezen om het gesprek plaats te laten vinden. We proberen om zoveel
mogelijk gesprekken om 24 september in te plannen. Komt deze dag écht niet uit, wilt u dan
een aparte afspraak met de leerkracht maken? In de week van de startgesprekken wordt de
gespreksvragenlijst meegegeven.

Anti-pestprotocol staat online op de website
Het vernieuwde anti-pestprotocol staat online op de website. U vindt het protocol onder het
kopje voor ouders en dan anti-pestprotocol.
Rapport, portfolio en SOS-formulier
Denkt u eraan om het rapport, het portfolio en SOS-formulier weer mee terug te geven naar
school?
Verjaardagen
Helaas zijn niet alle verjaardagen van de hele maand augustus in de vorige nieuwsbrief
geplaatst. Vandaar in deze nieuwsbrief de verjaardagen van augustus en september.
3 augustus
Pieter Loeff (groep 4)
7 augustus
Jesse van Slooten (groep 8)
8 augustus
Niek Neve (groep 7)
10 augustus
Liz Polak (groep 3)
Thygo Nieuwkoop (groep 8)
12 augustus
Daniëlle Meijer Medina (groep 1/2)
14 augustus
Esmee Tanis (groep 1/2)
16 augustus
Roel van Beek (groep 7)
19 augustus
Johan Breure (groep 5)
26 augustus
Daphne Krijgh (groep 5)
27 augustus
Denisse Meijer Medina (groep 1/2)
30 augustus
Guido Luikenaar (groep 1/2)

3 september
7 september
8 september
9 september
11 september
14 september
16 september
19 september
21 september
23 september
24 september
25 september
26 september
30 september

Doris de Bruin (groep 3)
Juléan Oudesluijs (groep 5)
Julie Souren (groep 8)
Rik van der Boon (groep 6)
Ryan Ouwerkerk (groep 3)
Alexander Dullens (groep 6)
Sebastiaan Dullens (groep 6)
Josefien van Ham (groep 5)
Gijs Marijnissen (groep 6)
Ryano Tieleman (groep 7)
Ole Kastelein (groep 8)
Fenne Marijnissen (groep 8)
Thijn Izelaar (groep 1/2)
Jesse Tanis (groep 5)
Eva Bijl (groep 4)
Babette van Ham (groep 3)
Carolijne Loeff (groep 4)
Feruz Bahlibi Hannes (groep 3)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

