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Nieuwe onderwijsassistent
Onze onderwijsassistente Daniëlle van den Heuvel hoopt eind
november met zwangerschapsverlof te gaan. Dit verlof heeft met
name invloed op bovenbouwleerlingen die gedurende 4 morgens extra
ondersteuning van haar krijgen. We zijn blij dat we er in geslaagd zijn
om een goede vervangster te vinden. Dit is Esther Schep uit
Molenaarsgraaf, die net als Daniëlle eerder leerkracht was. We heten
Esther hartelijk welkom en vertrouwen er op, dat het onderwijs onder
haar leiding zo goed mogelijk door zal gaan. Juf Marianne Freeke blijft
ook bij de bovenbouwleerlingen betrokken in dezelfde rol als nu.
Dankdagviering - ZONDER ouders
Op woensdagmorgen 3 november is er een dankdagviering in de hal
van de school. We beginnen om ca. 8.35 uur. De leiding is in handen
van juf Germa & juf Elise en het bijbelverhaal en het dankgebed
worden verzorgd door dominee Mirjam Kollenstaart. Ouders en
belangstellenden moeten we helaas teleurstellen. Door de oplopende
besmettingscijfers vinden we het verstandig geen ouders uit te
nodigen voor deze viering.
Scholenmarkt VO
Op maandagavond 15 november wordt weer een scholenmarkt
gehouden in De Spil in Bleskensgraaf. Deze scholenmarkt is bestemd
voor de leerlingen van groep 7 en 8. Alle scholen voor VO uit de
regio zullen presentaties verzorgen en promotie maken voor hun
scholen. Alle bezoekers vanaf 13 jaar kunnen alleen naar binnen op
vertoon van een QR-code.

Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad bestaat uit 4 leerlingen uit groep 7/8. Alle leerlingen uit die groep
hebben een sollicitatiebrief mogen schrijven en op basis van deze brieven bestaat de nieuwe
raad uit: Noah, Senna, Siënna en Olivier. De eerste vergadering was op 28 oktober en verder
zal de leerlingenraad elke 5 weken vergaderen met de directeur over zaken die kinderen
belangrijk vinden. Ook wordt er jaarlijks een budget van €300,-- beschikbaar gesteld.
Fruitdag
Woensdag is onze wekelijkse fruitdag. Het is de bedoeling dat op die dag alle kinderen fruit
mee naar school mogen nemen als tussendoortje. Het is dus niet de bedoeling dat leerlingen
en leerkrachten op woensdag als tussendoortje koekjes of snoep meenemen. Dat mag vier
dagen wel en één dag niet. Denken jullie hier allemaal aan?
Workshops GIGA Molenlanden (zie lijst)
Afgelopen dinsdag 26 oktober was de eerste workshop Japie’s Muziekmobiel in groep 1/2.
Op dinsdag 2 november verzorgt Marlous Luiten ook de tweede workshop in deze groep.
De twee dinsdagmiddagen daarop gaat ze naar groep 3/4 voor de workshop Op reis met
Mozart. We gaan er van uit dat het leerzame lessen zullen zijn.
Projectavond

De projectavond ligt al weer enkele weken achter ons. Het was fijn om ouders en
belangstellenden te kunnen ontvangen en te laten genieten van het werk van de kinderen en
van de gezellige sfeer die er in de school heerste. Wij vonden het een zeer geslaagde avond
en danken met name de ouders die hier organisatorisch hun schouders onder gezet hebben.
Wij hopen dat u er ook van genoten heeft!
De avond heeft ook een prachtig bedrag opgebracht voor de jongerenreis naar Peru. Na aftrek
van kosten blijft er maar liefst € 700,-- over voor dit goede doel. We zullen dit bedrag z.s.m.
overmaken naar de bankrekening.
Stiltehuisje
Onze school heeft het concept van de Stiltehuisjes aangeschaft. Dit concept helpt
leerkrachten om bij niet-helpend gedrag, lastige emoties, en ongemakken & pijn in het
lichaam op een positieve wijze leerlingen te begeleiden weer in hun neutrale modus te komen.
Na gebruik van het Stiltehuisje zijn genoemd gedrag, emoties en de lichamelijke ongemakken
vaak tot rust gekomen, hebben wij in contact met de leerling kunnen gaan om er achter te
komen wat er op dieper niveau speelt waarbij er gekeken wordt wat er voor een mogelijke
volgende keer nodig is.
Hoe gaat het Stiltehuisje nu precies in zijn werk?
Op het moment dat “het even niet gaat”, kan een leerling na toestemming van de leerkracht,
gebruik maken van het Stiltehuisje (een fysiek huisje met alleen die functionaliteit) waarin
hij/zij even tot rust kan komen. In dit Stiltehuisje zit de leerling op zichzelf en maximaal 10
minuten. Vervolgens kan de leerling kiezen uit “niets doen” of diverse Stilte-activiteiten die
ervoor zorgen dat hij/zij uit het hoofd gaat en weer even landt. Deze Stilte-activiteiten mogen
vrij gekozen worden en hoeven nergens aan te voldoen. Na gebruik van het Stiltehuisje is de
leerling weer tot rust gekomen, aanspreekbaar en kan hij/zij in een neutrale modus weer
deelnemen aan de lessen.

Leerlinglessen
Om ook de leerlingen zelf bewust en vaardig te maken behoren bij het concept van de
Stiltehuisjes ook leerlinglessen. Deze lessen heeft uw kind afgelopen periode gehad. In de
lessen staan centraal hoe prikkels binnenkomen (via de zintuigen) en hoe emoties eruit zien.
Vervolgens welk effect dat kan hebben op het eigen gedrag als deze prikkels teveel of te
weinig zijn, als emoties te heftig zijn en hoe je je gedraagt als je niet goed in je vel zit. Het

gaat hierbij over de eigen grenzen, die de leerlingen in deze lessen ook ervaren hebben.
Misschien heeft u hier al iets over gehoord over vieze geuren en een alarmbel?
In een tweede les komt vervolgens aan bod in welke situaties grenzen (de alarmbel) bereikt
kunnen worden en wat de leerling kan doen om zichzelf te helpen. Gelukkig hebben wij op
school nu de mogelijkheid van het Stiltehuisje.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind!

