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DE JARIGEN ……
19 oktober
Robynn Mans (gr2)
22 oktober
Stef Dumoulin (gr 4)
26 oktober
Marcos Lampert (gr 4)
28 oktober
Ceylin Yasar (gr 4)
Yusuf Koyuncu (gr 7)
30 oktober
Tygo van der Donk (gr 3)

VAN HARTE GEFELICITEERD!

BELANGRIJKE DATA
19 oktober
 Groep 3 naar Roestelberg, aanvang 9.30u
20 oktober
 Afsluiting Kinderboekenweek
21 oktober
 Boekenmarkt, aanvang 11.30u
22 oktober t/m 30 oktober
 Herfstvakantie
31 oktober
 Luizencontrole
 MR vergadering, aanvang 19.30u
7 november
 Start Verkeer Verlichtingsweek
9 november
 Fietscontrole groep 3 t/m 8
11 november
 Nationaal Schoolontbijt
12 november
 Landelijke Intocht Sinterklaas

Kyara (gr 6)

14 november
 Lootjes trekken groep 6 t/m 8
 Versieren school in Sinterklaassfeer, aanvang 19.00u
 Intekenen oudergesprekken
15 november
 Intekenen oudergesprekken
16 november
 Intekenen oudergesprekken
21 november
 OV jaarvergadering, aanvang 20.00u
22 november
 Groep 3/4 naar het huis van Sinterklaas, aanvang 13.00u
 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
24 november
 Oudergesprekken groep 1 t/m 8

Milan ( gr 6)

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Ouderinformatieavond
Dinsdagavond 4 oktober hebben ruim vijftig ouders de ouderinformatieavond bezocht. Het was een
interessante avond waarbij Gerard Weide (trainer de Kanjertraining) aan de hand van
praktijkvoorbeelden en het uitspelen van situaties de aanwezige ouders meenam in de opzet van De
Kanjertraining. Aan alle aanwezige ouders benadrukte Gerard Weide meerdere keren met klem dat
De Kanjertraining op een school alleen een grote kans van slagen heeft wanneer ook ouders de
Kanjertraining "omarmen". Mede daarom voor de ouders/verzorgers die niet aanwezig konden zijn op
deze avond De Kanjertraining in het kort:
De Kanjertraining is een methode en tegelijkertijd ook
een manier van omgaan met elkaar. Om het voor
kinderen begrijpelijk te maken wordt er gewerkt met
dieren en petten. Het voordeel van werken met petten
is dat deze afkunnen:
 Je kunt je vervelend, pesterig en bazig
gedragen. Dat benoemen we door te zeggen
dat je een "zwarte pet" op hebt.
 Om de "zwarte petten" heen zien we
meelopers. Ze gedragen zich vaak graag
"grappig" en zorgen dat ze erbij horen door
de lachers op hun hand te hebben. Dit
benoemen we door te zeggen dat je een
"rode pet" op hebt.
 Kinderen kunnen zich ook heel verlegen,
teruggetrokken, soms "zielig" gedragen. We
zeggen dan dat je een "gele pet" op hebt.
 We streven er na dat iedereen een "witte
pet"op heeft: respectvol, stevig gedrag.
Bij De Kanjertraining gaat het om twee dingen:
 Herkennen welk gedrag er is.
 Leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen.
Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen zich hiervan bewust te maken en
hun verschillende manieren van reageren aan te bieden. Daarnaast werken we aan groepsvorming.
In een groep waar je elkaar kent en het veilig is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder
voorkomen.

Het doel van De Kanjertraining is zeker niet om van alle kinderen heel brave kinderen te maken,
maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel
en niet prettig vinden.
EU-schoolfruit

Onlangs hebben we te horen gekregen dat we mogen deelnemen aan
EU-Schoolfruit 2016-2017. Gedurende 20 weken ontvangen we
wekelijks drie stuks groente/fruit per leerling. Daarnaast krijgen de
leerlingen in deze periode EU-schoolfruitlessen aangeboden. Dit project
start in week 44. Nadere informatie volgt.

De Gezonde School
Het streven is om m.i.v. 1 maart 2017 het vignet voor De Gezonde School in ontvangst te mogen
nemen. Aan een aantal criteria wordt al voldaan door de Pieter Wijten. Wat nog rest zijn o.a. de
volgende punten. Hiervoor doen we een beroep op de ouders:
 aandacht voor gezonde traktaties,
 (blijvende) aandacht voor een gezonde pauzehap (fruit/groente) en pauzedrank (water/melk).
Nadere informatie volgt.
Stoelen
Na de herfstvakantie worden de stoelen in de hal vervangen door kuipstoelen in vijf verschillende
kleuren (geel, rood, grijs, blauw en groen). Hierdoor krijgt de hal meer kleur.
De huidige stoelen gaan naar een andere school van Leerrijk!
Leerlingenraad
Afgelopen week heb ik gesproken met de oude leerlingenraad. Zij
hebben mij verteld waar zij het afgelopen schooljaar over hebben
gesproken met de vorige directeur en wat zij graag zouden
wensen voor dit schooljaar. Op dinsdag 1 november schuiven zij
nog een keer aan. Zij worden dan vergezeld door twee
vertegenwoordigers uit groep 3, vier vertegenwoordigers uit groep
4-5, vier nieuwe vertegenwoordigers uit groep 6-7 en twee
nieuwe vertegenwoordigers uit groep 8. Deze vergadering
wordt voorbereid door de oude leerlingenraad nadat in iedere groep
een voorbespreking heeft plaatsgevonden.
Een afspraak met de leerlingenraad van De Hoef-Hugo volgt daarna.

Tristan (gr 7)

Bovenschoolse Plusgroep
Met ingang van 31 oktober 2016 start een pilot met twee bovenschoolse plusklassen, opgezet door
Leerrijk!, voor leerlingen uit de groepen 5 en 6 van scholen binnen Leerrijk!. Eén groep komt in de
gemeente Loon op Zand op basisschool Kinderboom en één groep komt in de gemeente Waalwijk op
basisschool Pieter Wijten. De lessen worden gegeven door mevrouw Carine Engwerda (basisschool
Kinderboom) en mevrouw Sylvana Coumans (basisschool Pieter Wijten). Zij zijn de vaste begeleiders
van de plusklassen.
Deze plusklassen bieden op woensdagochtend aanvullend onderwijs aan (hoog)begaafde
kinderen, dat recht doet aan hun (hoog)begaafdheid. Dit betekent dat er iedere woensdag in het
Leerlokaal, lokaal naast groep 6/7, les wordt gegeven aan de bovenschoolse PLUSgroep.
De aanmelding voor deze PLUSgroep is inmiddels geweest en ook van onze school zullen er
leerlingen aanschuiven.

NIEUWS VAN DE OV
Luizencontrole
We zijn weer luisvrij na 2 extra controles tussendoor.
Na de herfstvakantie is de normale controle weer.
Jaarvergadering OV
De jaarvergadering van de oudervereniging is op maandag 21 november om 20.00 uur in de
lerarenkamer. U bent welkom om hier naar toe te komen en zo met ons te kijken wat we allemaal
doen. Deze avond kan er juist gesproken worden vanuit u als ouder om mee te kijken wat we
aankomend schooljaar kunnen doen buiten wat we al allemaal doen. U mening is juist heel
belangrijk!!!! Wij hopen u graag te zien op 21 november!!!!!
Verder gaan wij ons nu al verdiepen in de voorbereiding van de sinterklaas en de kerst....
Het lijkt nog ver weg maar het is er zo. Alle hulp is welkom dus wanneer u mee kunt versieren ( zie
de jaarkalender) bent u van harte welkom.
De mini 80
Op zaterdag 10 september hebben wij met de school aan
de mini 80 meegedaan. We liepen in het totaal met 33
kinderen en 18 ouders. Het was een zeer geslaagde dag.
Met onderweg veel vermaak en plezier hadden we
allemaal een oorkonde en medaille verdient!!
Ook hebben we geld opgehaald voor stichting Tess. Het
bedrag van 32 euro hebben we ook al overhandigd aan
stichting Tess. Waar ze heel blij mee zijn!!
Volgend jaar lopen we zeker weer mee.
Ouderhulp
De kinderen hebben deze week een brief meegekregen waarin gevraagd wordt aan de ouders of ze
mee willen helpen bij verschillende activiteiten. Aangezien er stiekem best veel activiteiten gedaan
worden en daar ook veel hulp voor nodig is willen wij dit jaar weer inventariseren wie bereid is te
helpen tijdens de voorbereiding van deze activiteiten.
Je mag natuurlijk zelf aangeven welke activiteiten aansluiten bij wat je zelf leuk vindt, niet
onbelangrijk. Daarnaast is het niet zo dat je dan ook, ongeacht alles, moet komen helpen.
Alle hulp is welkom. Dus invullen die antwoordstrook!!
Bingo
Belangrijk! De datum van de schoolbingo op 4 november 2016 wordt verzet naar 3 februari 2017
i.v.m. de drukte in deze maanden.

10 MINUTEN GESPREKKEN
Zoals u heeft kunnen lezen in de schoolgids, krijgen de kinderen in
november/december geen rapport mee naar huis. Maar toch willen
we de vorderingen van uw kind bespreken. Voornamelijk ook op het
sociaal emotioneel vlak. Deze 10 minuten gesprekken houden we op
dinsdag 22 november en donderdag 23 november.
Voor de groepen 5 t/m 8 verwachten wij dat u samen met uw kind
komt.
Abdullah ( gr 6)
Voor de groepen 1 t/m 4 graag in overleg met de leerkracht als u uw kind meeneemt naar het
gesprek.
U kunt hiervoor intekenen voor de groepen 1 t/m 8, in de aula van het hoofdgebouw, vanaf maandag
14 november vanaf 8.30 uur tot en met woensdag 16 november tot 13.00u

OPENING KINDEBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek is volop bezig met het thema: Opa’s en Oma’s; voor
altijd jong,. Juf Suk Jing en juf Natasja hadden weer een mooie opening op
de planken gezet. Er heerst nu een leesvirus op school bij kinderen en bij de
juffen. Kortom, we zijn heerlijk aan het lezen.
Om u te helpen uw boekenbestand aan te vullen of uit te ruilen, organiseren
wij op vrijdag 21 oktober op school een leuke boekenvrijmarkt. Voor een
habbekrats kunt u leuke boekjes kopen of verkopen en uw kind leert gelijk
iets over etaleren, geld, samenwerken en nog veel meer. Iedereen uit de
buurt en in de familie is welkom! Kijkt u vast in uw huis rond, welke boekjes
de verkoop in kunnen (voor een heel klein ‘symbolisch’ bedragje). Kortom,

Hartelijk welkom op de Pieter Wijten
Boekenmarkt!!
21 oktober van 11.45 - 12.30 uur.
Arda ( gr 6)

NIEUWS UIT GROEP 8
Speciale data voor groep 8.
12 & 19 oktober 2016: Workshops Tech Mavo op de Overlaat van 13.30 uur tot 16.30 uur.
1 november 2016: Rondleiding en minilessen op de Overlaat.
2 november 2016: Drempelonderzoek.
8 november 2016: Algemene informatieavond van alle V.O. scholen uit de regio op de Overlaat.
Aanvang 19.00 uur.
15-17 november 2016: Oefencito.
16 november 2016: Proeflessen Dr. Mollercollege. Zelf aanmelden via de site van Dr.
Mollercollege kan tot 1 november.
22 & 24 november 2016: Adviesgesprekken.
12 december 2016: Extra informatieavond Dr. Mollercollege. TTO (tweetalig onderwijs; HAVO &
VWO).
1 februari 2017: Proeflessen Walewyc. Zelf aanmelden via de site van de Walewyc.
1 & 8 februari 2017: Proeflessen Van Haestrechtcollege. Zelf aanmelden via de site van
Haestrechtcollege.
OPENDAGEN
Walewyc
D'Oultremontcollege
Dr. Mollercollege
Van Haestrechtcollege
SG de Overlaat
Willem van Oranjecollege
MET praktijkonderwijs
Prinsentuin Andel

donderdag 12-01-2017
dinsdag 17-01-2017
woensdag 18-01-2017
vrijdag
20-01-2017
zaterdag 21-01-2017
woensdag 25-01-2017
donderdag 26-01-2017
zaterdag 28-01-2017

Felice ( gr 7)

