Informatiebulletin voor ouders en kinderen
Jaargang 2016-2017
www.pieterwijten.nl
NR 452-4 november
DE JARIGEN ……
6 november
Danique van Erven (gr 3)
7 november
Mert Eroglu (gr 7)
11 november
Melike Aydogan (gr 8)
12 november
Kaithlyn Goverde (gr 8)
Dewi van Olderen (gr 6)
18 november
Lisa Schellekens (gr 4)
19 november
Vince van Os (gr 5)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
BELANGRIJKE DATA
7 november
 Start Verkeer Verlichtingsweek
 Groep 3/4 naar voorstelling Kunstencentrum, aanvang 11.00u
 Fietscontrole groep 4 t/m 8, kinderen nemen hun fiets mee!
11 november
 Nationaal Schoolontbijt
12 november
 Landelijke Intocht Sinterklaas
14 november
 Lootjes trekken groep 6 t/m 8
 Versieren school in Sinterklaassfeer,
aanvang 19.00u
 Intekenen oudergesprekken
15 november
 Intekenen oudergesprekken
Lois ( gr 5)
16 november
 Intekenen oudergesprekken
21 november
 OV jaarvergadering, aanvang 20.00u

22 november
 Groep 1/2 naar het huis van Sinterklaas, aanvang 9.00u
 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
29 november
 Schoenzet avond, groep 1 t/ m 8, aanvang 18.30-19.00u
Jongere broertjes en zusjes mogen ook hun schoen zetten

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Vervangingen
Deze week waren juffrouw Amanda en juffrouw Mascha respectievelijk maandag en dinsdag niet
aanwezig op school. Helaas lukte het niet om voor beide dagen dezelfde vervanger in groep 4-5 in te
zetten. Maandag verving juffrouw Barbara juffrouw Amanda en dinsdag werd juffrouw Mascha
vervangen door juffrouw Tessa.
Ik realiseer me terdege dat deze wijze van invulling van vervanging (twee vervangers) in twee dagen
voor een groep niet optimaal is. Echter de invulling van vervanging heb ik niet in eigen hand. Ik ben
verplicht voor de invulling van vervanging contact op te nemen met de vervangingsdienst van het
Regionaal Transfer Centrum (RTC). Zij gaan vervolgens op zoek naar vervangers. Deze werkwijze is
een gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid met ingang van 1 juli 2016.
Voor 1 juli 2016 kon het onderwijs gedurende drie jaar een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten
geven. Door de Wet Werk en Zekerheid is deze mogelijkheid per 1 juli verlaagd naar maximaal zes
arbeidsovereenkomsten in twee jaar. Concreet betekent dit dat als een vervanger zes verschillende
vervangingen heeft verricht op de Pieter Wijten en/of een van de andere scholen van Leerrijk, dat
Leerrijk verplicht is om de vervanger een vaste baan aan te bieden. Dit is echter financieel niet
haalbaar. Het is dan ook daarom dat Leerrijk een samenwerking is aangegaan met het RTC MiddenBrabant. Zij beschikken over een vervangingsdienst met vaste poolers (vervangers) in een eigen
vaste schil of een gezamenlijke vaste schil en een flexibele schil van jonge talentvolle, werkloze of
herintredende leerkrachten. Hierdoor wordt de inzet van vervangers zo veel mogelijk gewaarborgd
zonder dat hierdoor verplichtingen ontstaan voor
Leerrijk.
Indien er geen vervanger beschikbaar is wordt er intern
gekeken naar een oplossing. Hierbij moet er gedacht
worden aan opdelen of samenvoegen van groepen. Hebt
u vragen/opmerkingen over bovenstaande neem dan
gerust even contact met mij op.
Shirley (gr 5)
IEP-Eindtoets
Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere
basisonderwijs. Wij zijn voornemens om dit schooljaar op dinsdag 18 april en woensdag 19 april
2017 in groep 8 de IEP-Eindtoets af te nemen i.p.v. de CITO-Eindtoets.
De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. IEP staat voor ICE
Eindevaluatie Primair onderwijs.
Nadere informatie volgt nog.
Bovenschoolse plusklas
Woensdag 31 oktober 2016 is de pilot gestart 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).

Leerlingenraad
Op 1 november is de leerlingenraad voor de eerste keer in de nieuwe
samenstelling bij elkaar gekomen. De leden zijn afkomstig uit de groepen 3, 45, 6-7 en 8. Zij hebben zich in deze vergadering aan elkaar voorgesteld, zijn
“bijgepraat” door de aftredende leden over de zin van de leerlingenraad en
hebben gesproken over de rol van de voorzitter van de leerlingenraad. Dit
laatste heeft ertoe geleid dat negen leerlingen zich beschikbaar stelden voor
het voorzitterschap. Loting heeft uiteindelijk bepaald dat Tristan(6-7) voorzitter
wordt van de leerlingenraad. Hij wordt daarbij geassisteerd door Caja (vicevoorzitter) uit groep 8 en Stefan (4-5).
De volgende bijeenkomst van de leerlingenraad staat gepland op donderdag
1 december.
EU-schoolfruit
In de vorige schoolkrant gaf ik al aan dat we ingeloot zijn voor deelname aan het
EU-schoolfruit. Scholen die meedoen met EU-Schoolfruit:

ontvangen 20 weken gratis 3 stuks groente/fruit per leerling per week.

maken dan ook gebruik van de EU-Schoolfruit-lessen en materiaal voor het
digibord
Maandag 31 oktober ontving ik de definitieve bevestiging met informatie betreffende de levering van
het EU-schoolfruit:
 het EU-schoolfruit wordt wekelijks geleverd tot en met 11 april 2017(week 15)
 alle leveringen vinden wekelijks plaats op maandag tussen 7.30 uur en 16.00 uur.
 het fruit dat wekelijks geleverd wordt komt vers van de telers en leveranciers.
 het EU-Schoolfruit wordt op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de ochtendpauze
uitgedeeld aan alle leerlingen. Het zou fijn zijn wanneer alle leerlingen ook op maandag en
dinsdag zelf fruit meenemen.
Het zou fijn zijn wanneer alle leerlingen ook op maandag en dinsdag zelf fruit meenemen als
pauzehap en op alle dagen een drinkbeker met halfvolle of magere melkproducten of halfvolle/
magere yoghurtdrank of water (evt. met ranja).
Stoelen
Woensdag 2 november zijn de nieuwe stoelen (grijs, groen, blauw, rood en geel) voor de hal
geleverd. De huidige stoelen gaan naar r.k. basisschool De Blokkendoos in Waspik.
Meneer Jan

NIEUWS VAN DE OV
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.

Jordy (gr4)

Ouderhulp
De kinderen hebben 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!!
Luizencontrole.
Na de herfstvakantie zijn alle klassen weer gecontroleerd. We zijn weer netjes luisvrij!

VOORSTELLING GROEP 3/4
Maandag, 7 november 2016, zijn we met groep 3 en 4 uitgenodigd bij de voorstelling: "En het
grenzeloze zwarte sleutelgat" in het Kunstencentrum aan de Irenestraat 3 te Waalwijk. Deze
voorstelling begint om 11.00u en zal eindigen rond 11.45u. Deze ochtend zal eindigen bij het
Kunstencentrum en zullen de kinderen daar opgehaald worden tussen 11.45u en 12.00u in plaats
van op school. Mocht uw kind die dag overblijven of bent u niet in de gelegenheid om uw kind
daar op te halen wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit met een andere ouder te regelen.
Om 11.00u worden we bij het Kunstencentrum verwacht. Wie zou ons willen helpen om de kinderen
daar om 10.40u mee naartoe te brengen? Dat mogen natuurlijk ook opa's of oma's of andere
mensen zijn die dat willen doen. De mail om aan te melden kunt u sturen naar
maschagroenewegen@pieterwijten.nl Geeft u in de mail ook aan hoeveel kinderen er mee kunnen
rijden in de auto. In totaal zijn we met 32 kinderen.
Alvast heel erg bedankt!!
Met vriendelijke groet,
Juffrouw Karin en Juffrouw Mascha
Nikka ( gr 4)

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Volgende week vrijdag 11 november hebben wij ons Nationaal Schoolontbijt. U mag uw kind dan
voor één keer zonder eten naar school sturen.
Wij zorgen voor het eten en drinken. Het gezonde ontbijtpakket is
dit jaar nog verder uitgebreid.
Het ontbijt bestaat uit allerhande brood, hartig en zoet beleg,
yoghurt, muesli, melk, thee, groente en fruit. Voor kinderen met
een glutenovergevoeligheid zitten er glutenvrije crackers in het
pakket. In de ontbijtdozen vindt ook vrolijke placemats en folders
met ontbijttips voor alle ouders.
Natuurlijk voldoet het pakket aan de nieuwste richtlijnen van het

Voedingscentrum.
Wel vragen we het volgende:
 geeft u uw kind een eigen (onbreekbaar) bordje mee, liefst voorzien van een naam.
 graag ook bestek (vork en mes)

SCHOEN ZETTEN voor SINTERKLAAS
Op dinsdag 29 november , tussen 18.30 en 19.00u, mogen alle kinderen van
groep 1 t/m 8 hun schoen komen zetten op school. We zouden het leuk vinden als
de kinderen in pyjama’s en sloffen komen.
Geef de kinderen ook een kussen mee. Ook jongere broertjes en zusjes die nog
niet bij ons op school zitten, zijn van harte welkom om ook hun schoen te zetten.
Bent u niet in de gelegenheid om op deze avond te kunnen komen met uw kind,
geef dan ’s morgens de schoen al mee.

LAMPIONNEN OPTOCHT SINT MAARTEN
Ben jij wel eens in het donker in De Loonse en Drunense Duinen geweest? En weet jij welke dieren
er leven? Ontdek het zelf en doe, met je zelf meegebrachte lampion, mee aan de Sint Maarten
Lampionnentocht in de Duinen. Na afloop krijg je een kop warme chocomel met slagroom! Er zijn vijf
verschillende startmomenten waar je op kunt inschrijven: 17.30/17.45/18.00/18.15 en 18.30 uur.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Voor meer informatie en aanmelden zie activiteitenkalender op
www.np-deloonseendrunenseduinen.nl
Datum: 11 november 2016
Locatie: Café Roestelberg, Kaatsheuvel
Prijs: €6,Duur: Circa 2 uur
Tijd: Diverse aanvangstijden Zie hierboven
Yari (gr 4)

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.
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
Yara ( gr 5)

BEZOEK AAN VERPLEEGHUIS EIKENDONK
Op woensdagmorgen hebben onze kleuters een bezoek gebracht aan verpleeghuis Eikendonk. Om
10 uur werden we ontvangen in een ruimte waar een aantal bewoners al in een kring klaar zat voor
ons bezoek. Een klein beetje onwennig zochten onze kinderen een plaatsje tussen de mensen. Heel
toevallig was er een bewoonster jarig en gezamenlijk
hebben we haar toegezongen. Bijna ons hele verjaardag
repertoire hebben we gedaan en zowel de kinderen als de
ouderen kregen er steeds meer plezier in. Daarna deden
we een gezellig spel met een bal op een groot kleed.
Door met zijn allen het kleed vast te houden en te laten
bewegen, brachten we de bal in beweging. Wat
kringspelletjes, zoals "zakdoekje leggen" en "er zat een
klein zigeunermeisje" vielen ook goed in de smaak,
ontzettend mooi hoe oud en jong dan samen zingt. Als afsluiting deden we het "vliegerlied": een soort
van optreden voor alle mensen die we een bezoekje hadden gebracht. De bewoners en kinderen
hebben van ons bezoek genoten. En wat ons betreft voor herhaling vatbaar.

AANKOMST SINTERKLAAS
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer in ons land. Dat staat overal in de krant.
Op school kijken we samen naar het Sinterklaasjournaal, vanaf 9 november. Daar gebeurt van alles,
allemaal.
Alvast een kleurplaat om in de sfeer te komen, dan gaan we over alle cadeautjes zeker dromen.

