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AGENDA
22 en 27 november
Iedere woensdag

10-minutengesprekken
Ouderkamer

Welkom
Afgelopen maandag is Dorat bij ons in groep 2 gestart. Welkom
Dorat: we wensen jou en je ouders veel plezier bij ons op school.
Lindsey Raggers, het zusje van Alyssa uit groep 3, viert 25
november haar vierde verjaardag. Daarna komt zij gezellig bij ons
in groep 1. Ook jou heten we van harte welkom Lindsey en we
wensen jou een hele fijne tijd bij ons op school.

Yes, het schoolfruitprogramma is gestart!
Deze week zijn we gestart met schoolfruit. De kinderen krijgen
deze week een appel, sinaasappel en een kiwi.
Volgende week eten we een banaan, waspeentjes en een peer. De
kinderen leren zo verschillende variaties van groente en fruit te
eten.

Studiemiddag Tibbe-Molenwerf
Maandag 12 november hebben de medewerkers van
peuterspeelzaal Tibbe samen met juf Daniëlle en juf Dianne van
groep 1/2 tijdens een studiemiddag scholing gehad over het
belang van spelen in de onderbouw. We hebben samen met
jonge-kind-specialist, Anouk Brouns, gekeken naar de
mogelijkheden die we hebben om onze leeromgeving uitdagender
te maken. De komende week creëert Anouk samen met Dianne
een uitdagende themahoek op de gang en wordt er aandacht
gegeven aan de wijze waarop wij kinderen goed kunnen
begeleiden.

Rekenen
Onze rekenspecialist, Margo, was afgelopen maandag bij ons op
school om de leerkrachten en de leerlingen te observeren tijdens
de rekenles. We kunnen concluderen dat er grote stappen zijn
gezet en dat we op dit moment een goede organisatie hebben die
aansluit bij de wijze waarop we leerlingen willen uitdagen en
ondersteunen. We hebben ook gesproken over het gebruik van de
strategiekaarten en we hebben de eerste methodetoetsen
geëvalueerd. De komende periode gaan we verder werken aan
een nog betere instructie en we hebben opnieuw afspraken
gemaakt over de te volgen werkwijze.

Gezonde school
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Pen
Omdat de oude pennen aan vervanging toe waren
krijgen alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 een
nieuwe pen.
We hebben gekozen voor
de Schneider 4me rollerpen.
Dit is de ideale rollerpen
voor elke leerling. De pen heeft een driekantige soft grip
om de juiste pengreep aan te leren en is geschikt voor
zowel rechts- als linkshandigen.
De kinderen nemen deze pen steeds mee naar een
volgend schooljaar. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de
pen en ze moeten er dus ook zelf voor zorgen dat de pen
niet kwijtraakt of kapot gaat. Mocht dit toch een keer
gebeuren, dan worden ouders hiervan op de hoogte
gesteld. U kunt dan via school een nieuwe pen voor uw
zoon/dochter kopen. De kosten hiervan bedragen 7 euro
per pen.

Nieuws uit de OR
De Ouderraad is druk bezig met het voorbereiden van
het Sinterklaas- en Kerstfeest. Zij hebben deze week de
school versierd in Sinterklaas-sfeer. Dank jullie wel
daarvoor ouders: het is érg mooi geworden!
Vrijdag 7 december gaan zij de school in Kerstsfeer
brengen. Heeft u tijd en zin om te komen helpen? U bent
van harte welkom!

Notulen leerlingenraad woensdag 7 november
2018
(gemaakt door Gina uit groep 5)
Hoe ziet een vergadering van de leerlingenraad eruit?
Waar vergaderen we?
We vergaderen in de teamkamer.
Welke dagen en tijden?
Op woensdag om half 2 een keer in de maand.
Wie zijn er aanwezig?
Juf Pascha, Romy, Gina, Amir en Justyna.
Waarover vergaderen we?
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Vorig schooljaar hebben wij het themacertificaat Welbevinden van
de Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een
kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren
van de gezondheid van hun leerlingen.

Dit jaar werken we aan het thema Sport en Bewegen.
Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve
leefstijl onder leerlingen.
Dinsdag zijn Sandra en Pascha hiervoor naar een
scholingsbijeenkomst geweest. Zij hebben hier veel
inspiratie opgedaan en gaan de komende periode
inventariseren wat we hierin kunnen doen voor onze
school. Als u hierover goede ideeën heeft of met ons
mee wilt denken horen we het graag!!
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Over dingen die we op school kunnen verbeteren en veranderen.
Kiezen van een voorzitter en een notulist
Wat doet een voorzitter?
Die is de baas van een vergadering en die maakt de agenda.
Wat doet een notulist?
Die schrijft de afspraken op die we maken.
Wie kiezen we?
De notulist is Gina.
De voorzitter is Amir.
Eerste onderwerpen en wat bespreek je in de groep
Besteding bedrag pleinfeest
 Wat willen we met het bedrag (€1189,42) doen?
Schoolreis
De afspraken zijn; groep 3-8 gaat samen op schoolreis en we gaan
met de bus.
 Waar willen we naartoe?
 Moeten we zorgen voor eten?
 Wat mag het kosten?
Sinterklaas
 Wat willen we in de middag doen?
De volgende leerlingenraad is woensdag 28 november om half 2.

Ouderkamer
Sinds een paar weken zijn we weer gestart met de ouderkamer. De
ouderkamer is iedere woensdagochtend van 8.30 tot 10.00 uur en
is toegankelijk voor iedereen.
In de ouderkamer is alles bespreekbaar: iedereen die tegen
problemen aanloopt of vragen heeft over kind en opvoeding is
welkom. Dit kan bijvoorbeeld gaan over internetgebruik, pesten,
criminaliteit, sport en spel, financiën. Er wordt altijd gezocht naar
een passende oplossing. Als u er als ouder even niet meer uitkomt,
gaan wij voor u verder kijken. We zorgen voor een gemoedelijke
sfeer en iedereen is vrij om zijn/haar verhaal te delen.
Vorige week was Marja Tiecken van Bibliotheek Rivierenland in de
ouderkamer. Zij heeft ons heel goed het gebruik van sociale media
uitgelegd. Hierbij kwamen mooie en ontroerende verhalen op
tafel en het besef dat we ons met zijn allen heel goed bewust
moeten zijn van de positieve maar ook van de negatieve gevolgen
van het online zijn van onze kinderen.
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Aanstaande woensdag, 21 november, komt Leila van
Mozaïek welzijn naar de ouderkamer. Dit is een
bijzondere ochtend voor ouders die de Nederlandse taal
wat moeilijker vinden. Wij hebben Leila uitgenodigd om
ook aan anderstalige ouders uit te leggen wat precies de
bedoeling is van de ouderkamer. Op deze manier kunnen
we er voor iedereen zijn, ook als u de Nederlandse taal
wat minder goed spreekt.
Een ander onderwerp wat speelt bij ouders is het
probleem om post van bijvoorbeeld de gemeente,
belastingdienst of een andere instantie te begrijpen, of
het invullen van vragenlijsten voor bijvoorbeeld een
zorgverzekering. Wim en Simone van Stichting Lezen en
Schrijven komen daarom woensdag 28 november naar
de ouderkamer. Dus: begrijpt u niets van dit soort
brieven of heeft u geen idee hoe u een vragenlijst in
moet vullen? Kom dan woensdag 28 november naar de
ouderkamer. Wim en Simone kunnen u hier alles over
vertellen!
Heeft u een activiteit gemist waar u graag bij had willen
zijn? Loop dan even binnen om dit te laten weten, dan
kunnen wij kijken of we dit nog eens in kunnen plannen.
Graag tot ziens in de ouderkamer!

Week tegen de Kindermishandeling: Ik maak het
verschil (bijdrage van het CJG)
Van 19 tot en met 25 november 2018 is het de Week
tegen de Kindermishandeling. Deze week is een mooie
kans om iedereen stil te laten staan bij de grote groep
kinderen die
opgroeien in
onveilige
thuissituaties.
Het thema van de
Week tegen de
kindermishandeling 2018 is: Ik maak het verschil.
We weten uit onderzoek dat gemiddeld in elke
schoolklas één kind zit dat mishandeld wordt. Dat
betekent ook dat we allemaal wel iemand kennen die
opgroeit of opgroeide in een onveilige thuissituatie.
Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit
in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan
een groot verschil maken. Wat kun jij doen? Het lijkt
lastig om kindermishandeling te stoppen. Maar iedereen
kan het verschil maken door een eerste stap te zetten.
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Deze week is Ilse van SportFriends geweest. Omdat wij het
belangrijk vinden dat iedereen moet kunnen bewegen, hebben we
gekeken welke sportactiviteiten er zijn die weinig of geen geld
kosten. Sporten is niet alleen belangrijk om gezond te blijven maar
ook voor de sociale contacten van kinderen. Wist u dat
SportFriends in de zomerperiode op donderdagmiddag op het
schoolplein van de Molenwerf te vinden is? Deze middag mag

ieder kind mee doen met de spelen en sporten die onder
begeleiding van SportFriends worden georganiseerd.
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Een vriend met een luisterend oor, een alerte buurman, een
huisarts die doorvraagt, een leerkracht die begrijpt wat het
betekent of een hulpverlener die een collega coacht. Twijfel niet
en ben er voor een kind dat wordt mishandeld.
Hoe merk je dat een kind mishandeld wordt?
Soms vertellen kinderen over onveiligheid of het meemaken van
geweld thuis. Maar meestal is dat niet zo. Vaak zijn de signalen of
zorgen gebaseerd op wat jij of iemand in je omgeving heeft gezien.
Daarbij denken mensen vaak aan blauwe plekken of andere
letsels, maar ook verwaarlozing en het getuige zijn van geweld
tussen ouders zijn vormen van mishandeling die je kunt opmerken.
Juist omdat we steeds meer leren over de gevolgen van
mishandeling weten we hoe belangrijk het is dat we signalen van
verwaarlozing of bijvoorbeeld ernstige verslavings- of psychische
problemen bij ouders en geweld tussen partners echt serieus
nemen. Ook deze vormen van onveiligheid leveren heel veel stress
op bij kinderen en dat kan grote gevolgen hebben voor hun
ontwikkeling en zelfs voor hun gezondheid.
Wat kun je doen?
Iedereen kan het verschil maken. Er is moed nodig. Bijna iedereen,
of je nou professional bent of niet, moet een drempel over om een
eerste stap te zetten en in actie te komen. Want: heb je het wel
goed gezien, valt het misschien allemaal wel mee of zijn er
anderen die de situatie beter kennen en het beter in kunnen
schatten? Dat zijn begrijpelijke dilemma’s. Daarom is het goed om
advies te vragen. Eén belangrijke regel: Je bent niet alleen! Zoek
mensen die je verder kunnen helpen.
In de gemeente Tiel kun je daarvoor terecht bij de wijkteams
Jeugd. Daar werken jeugd en gezinswerkers die naar je kunnen
luisteren en je advies kunnen geven. Je kunt hen bereiken via
onderstaande gegevens.
Maak jij het verschil?
Wijkteam jeugd Tiel Noord
Priorlaan 1 in Tiel (basisschool Molenwerf)
Telefoon: 088-0017781
E-mail: wijkteam.noord@cjgtiel.nl

Jarigen
21 november

Chantal Veenhof

12 jaar

Gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Wijkteam Jeugd Tiel Oost,
Wilglaan 2 in Tiel (kantoor STMR)
Telefoon: 088- 0017780
E-mail: wijkteam.oost@cjgtiel.nl
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