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DE JARIGEN ……
27 mei
Nikka Mosselveld (gr 4)
3 juni
Noah Nielen (gr 2)
12 juni
Lynn Borsje (gr 3)
15 juni
Faith Huisman (gr 4)
17 juni
Isabella Irwin (gr 5)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
BELANGRIJKE DATA
24 mei
 Schoolfotograaf
25 mei t/m 28 mei
 Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij!!
29 mei
 MR vergadering, aanvang 19.30u
4 juni
 Eerste Pinksterdag
5 juni
 Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij!
7 juni t/m 10 juni
 Avondvierdaagse
8 juni
 Sportdag groep 3 t/m 8
12 juni
 OV vergadering, aanvang 20.00u
13 juni
 Pieter Wijten Dag, schooltijden van 8.30u tot 14.00u
21 juni
 Juffendag groep 1 t/m 8
22 juni
 Studiedag, alle kinderen zijn vrij!!
27 juni
 Leesfeest en musical groep 3

Romano ( gr 2)

28 juni

29 juni

30 juni

4 juli

7 juli

12 juli

14 juli


Robynn ( gr 1)
Opvoering groep 1-2
Ouderbedankavond
Rapport 2
MR vergadering, aanvang 19.30u
Wenochtend
Afscheid groep 8
Cinta ( gr 2)
Laatste schooldag

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Onze school is gezond!
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet
Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria
die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke
en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en
minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het certificaat “voeding”.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
De Zomerschool 2017
Het is mogelijk om de onderwijstijd van de kinderen te verlengen. Dat wil zeggen dat de school het
initiatief kan nemen om na school of in een vakantie verlengd onderwijs te verzorgen.
Samen met het Kunstencentrum is het plan geboren om in de zomervakantie van 2017 de eerste
week een zomerschool op te starten als pilot op de Teresiaschool. De pilot wordt gefinancierd door
de gemeente, het Jeugdcultuurfonds, het Kunstencentrum en Leerrijk! Daarnaast wordt aan de
ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen een bijdrage gevraagd van € 50,00. Ouders die dit
niet kunnen bekostigen, worden door het Jeugdcultuurfonds gesteund.
De Teresiaschool verzorgt in samenwerking met het Kunstencentrum, het Beweegburo,
kinderopvang Mikz en de gemeente een lesprogramma van een week in de vorm van een project. Er
wordt niet op een standaard manier les gegeven. Vanuit onderzoekend leren krijgt de dag zijn
invulling waarbij het accent steeds ligt op taal en woordenschat. We starten met een opening en aan
het einde van de week is er een afsluiting met een presentatie aan de ouders waarin de kinderen
laten zien wat zij geleerd hebben.
Het doel is de taalontwikkeling te stimuleren. Het programma is educatief en wordt gecombineerd
met cultuur, natuur, techniek en beweging.
Wie kunnen er deelnemen? Het is bedoeld voor kinderen van de groepen 4, 5 en 6 van de Pater van
der Geld, de Pieter Wijten en de Teresiaschool die een taalstimulans goed kunnen gebruiken.
Nadere informatie volgt de komende weken

Toetsresultaten
De afgelopen jaren waren de (toets)resultaten schoolbreed op didactisch én pedagogisch
gebied onder de gestelde norm van de inspectie. Om hier structureel verandering in aan te
brengen zijn er dit schooljaar al een nieuwe taalmethode (Taalactief) en een nieuwe
leesmethode (Veilig Leren Lezen/KIM-versie) voor groep 3 ingevoerd.
Daarnaast is er o.a.:






extra aandacht voor: de oriëntatie op een nieuwe methode voor wereldoriëntatie
het verbeteren van de kwaliteit van de groepsplannen
het vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen en de leerkrachten
het verbeteren van de zelfanalyse door de leerkrachten
de invoering van de Kanjertraining

Met ontzettend veel enthousiasme is het team met bovenstaande aan de slag gegaan.
Inmiddels zien we al de eerste positieve effecten van de ingezette acties:





verbetering pedagogisch klimaat door invoering Kanjertraining
vergroting eigenaarschap leerlingen en leerkrachten
verbetering resultaten dyslectisch leerlingen door gebruik van daisyspeler
verbetering (toets)resultaten doordat leerkrachten adequaat de resultaten analyseren en
hier vervolgens acties op ondernemen

Helaas was de tijd te kort om de resultaten van de IEP-Eindtoets al op het juiste niveau te
krijgen. Zie hierover hieronder de verschillende tabellen. Ik ben er echter van overtuigd dat de
ingezette verbeteracties er toe zullen leiden dat de
komende jaren de toetsresultaten op orde zullen
komen én blijven!
Totaalscore IEP-Eindtoets
School
Landelijk (aangepast)
Taalverzorging
School
Landelijk
Lezen
School
Landelijk
Rekenen
School
Landelijk

70,3%
76,9%
75%
81%
80%
84%
74%
78%

NIEUWS VAN DE OV
Kledingcontainer
Wist u dat er op het schoolplein aan de Kastanjestraat 2 een kledingcontainer
staat? En dat opbrengst van deze kleding wordt besteed aan de kinderen van
de school? We kunnen dit extra bedrag erg goed gebruiken voor verschillende
activiteiten op school. Verzamelt u mee?

Mirthe ( gr 2)

Schoolfotograaf
LET OP Woensdag 24 Mei 2017 komt de schoolfotograaf!
Voor de Mei vakantie heeft iedereen een brief met antwoord strook mee
gekregen. Hier hebben wij een planning voor gemaakt op 24 Mei 2017.
Voor de mensen die zich hebben opgegeven voor de broer/zus foto, de
deur gaat open om 07.30 we starten om 07.45!!
Verzamelen in de aula waar u een nummertje kunt afhalen, we werken op
nummer.
Ook extra aandacht voor de kleding van uw kind in verband met de
achtergrond welke dit jaar ook Storm Grey is.
Roswitha en Rianne
Britt ( gr 1)

Luizencontrole
Heel de school is luisvrij na de meivakantie!!!!!
We hebben het alweer een paar maanden goed onder controle samen met de ouders en de kinderen
gelukkig....
Luizenmoeder bedanken
" luizenmoeder " Berna wil ik in het speciaal bedanken dat ze jaren lang op de Pieter Wijten school
de luizencontroles heeft willen doen!!!! Zelf weet ze niet eens meer hoelang maar ze dacht minimaal
10 jaar!!!! Dat verdient een dik compliment maar dit schooljaar was het laatste want haar dochter zit
in groep 8 en gaat de Pieter Wijten school dus verlaten. Heel erg bedankt voor je hulp Berna.
Bij deze wil ik gelijk een oproep doen voor een nieuwe luizenmoeder.
We zoeken een moeder of vader die ons wil komen helpen elke maandag na
elke vakantie.
Als je het leuk vindt en je weet niet goed hoe de luizencontrole werkt leggen
we je dat uit en helpen je daar in het begin bij.
Dus als je ons wil helpen mag je Roswitha bellen of mailen: 06 41370313
J.brands14@ziggo.nl
Liam ( gr 2)
De luizencontroles gaan vanaf het nieuwe schooljaar s morgens plaats vinden ipv s middags.
Dan kunnen de ouders daar rekening mee houden met de gel en de haren van de meisjes.

PIETER WIJTEN DAG
Dinsdag 13 juni is weer de Pieter Wijten dag. Dit jaar staat het in het teken van Engeland en talenten. Die dag
hebben de kinderen een continurooster. De schooltijden zijn van 8:30 -14:00 uur. Alle kinderen blijven dus
over en eten op school. Ze hoeven geen boterhammen mee te nemen, want de lunch zal verzorgd worden.
Van 13:00 tot 14:00 uur zijn ouders en grootouders welkom om
verschillende workshops te volgen die gegeven gaan worden door
de kinderen. Dus wees van harte welkom om de talenten van de
kinderen te komen bekijken en iets van ze te leren.
Groetjes van de Pieter Wijten Dag commissie

KAMP GROEP 8
Groep 8 is zoals elk jaar weer op kamp geweest. Het kamp duurde vanaf woensdag 10 mei t/m
vrijdag 13 mei. We zaten in een kamp gebouw in Dongen. We hebben heel het kamp leuke spelletjes
gedaan zoals: Het ladderspel en het moordspel.
Het ladderspel is een spel waarin je mensen kunt uitdagen om hoger in de ladder te kunnen komen.
Het moordspel is een spel waarin je mensen stiekem moet vermoorden zonder dat er iemand bij is.
Die spellen deden we heel het kamp. Nadat we onze spullen hadden uitgeladen en alles klaar
hadden gelegd, gingen we vossenjacht doen in het centrum van Dongen. Het was heel leuk.
Het eerste avondmaal was een BBQ met heel veel personen. Je kon er van alles eten zoals:
verschillende vleessoorten, maiskolf, broodjes hamburger alles was heel lekker! Als toetjes was er
hele lekkere chocolade fondue met fruit. In de avond gingen we nog allemaal spelletjes doen.
Toen gingen we slapen. Het slapen van de eerste avond ging niet heel goed, we bleven heel lang
kletsen. De volgende ochtend werden we wakker om een lekker ontbijtje te eten. Toen we het
hadden zeiden ze dat we stevige wandelschoenen aan moesten doen. Het was een verrassing waar
we naartoe gingen. Toen we aankwamen was iedereen heel blij waar we waren. Iedereen zag dat we
waren aangekomen in Duinoord. We zijn de hele dag in Duinoord gebleven. Rond 4 uur vertrokken
we weer naar Dongen. We kwamen weer aan en toen hadden we nog wat eten van de vorige avond
op, want we hadden geen honger meer.
Daarna gingen we nog was leuke spelletjes doen. ’s Avonds kwam DJ Tim draaien voor de bonte
avond. Rond 01:00 gingen we weer slapen. De volgende ochtend werden we weer wakker en gingen
onze spullen inpakken voor het zwembad en onze koffers. Na het ontbijt gingen we naar het
zwembad de Warande. We hebben daar een hele leuke dag gehad. Daarna gingen we jammer
genoeg weer naar huis. Op school kregen we nog een lekker stukje taart.
Iedereen heeft leuke herinneringen aan het kamp 2017.
Ebony, Romee, Didem, Tess &amp; Caja

VAKANTIEROOSTER 2017-2018
Herfstvakantie
14 Oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari
Carnavalsvakantie
9 februari t/m 18 februari
Meivakantie
21 april t/m 6 mei
Hemelvaart
10 t/m 13 mei
Pinksteren
19 t/m 21 mei
Zomervakantie

Noah ( gr 2)

7 juli t/m 19 augustus

Dit is nog wel onder voorbehoud. De definitieve dagen en de losse studiedagen komen in de
schoolkalender.

NIEUWS VAN MIKZ

Wij zoeken vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang!
Het team dat op onze school de tussenschoolse opvang (TSO)
verzorgt is op zoek naar versterking op dinsdag en donderdag.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar oproepkrachten die eventueel
ziektevervanging kunnen doen. Daarom nodigen we alle ouders
(en grootouders en bekenden) van onze leerlingen bij deze van harte uit om zich aan te melden als
overblijfkrachten.
Wat vragen we van vrijwilligers?
 De TSO voorbereiden door voor aanvang van de middagpauze aanwezig te zijn en de
pauzeruimte in gereedheid te brengen. Wij vragen u van 11:45 uur tot 13:15 uur aanwezig te
zijn.
 Circa 15 leerlingen van een bepaalde leeftijdscategorie onder de hoede nemen.
 Een actieve rol tijdens het overblijven waardoor kinderen optimaal kunnen genieten van hun
middagpauze (aandacht besteden aan de kinderen, kleine activiteiten organiseren, alert zijn
op pestgedrag).
 Werken volgens het pedagogisch werkplan voor de TSO
 Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De kosten hiervoor worden vergoed.
Wat bieden we vrijwilligers?
 Een leuke en zinvolle tijdsbesteding in een klein team.
 Op dagen dat u als TSO-vrijwilliger aanwezig bent hoeft u geen TSO-vergoeding voor uw
kind(eren) te betalen.
 Een vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers van 23 jaar en ouder
bedraagt conform de wettelijke regelgeving van € 9,- vaste
vergoeding per overblijfmiddag. (wanneer u momenteel een
uitkering van het UWV ontvangt, neem dan eerst contact op met het
UWV om akkoord te vragen!)
 Ondersteuning door een coördinator van Mikz.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de TSO
coördinator Janine van Tilburg via bloemenoord@mikz.nl
Jayden ( gr 1)

