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PBS 
Vorig jaar hebben wij onze missie-visie hernieuwd en daar zijn een aantal waarden uitgekomen die 
wij belangrijk vinden. Deze kernwaarden zijn: Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid.  
We willen dat kinderen zich op onze school veilig voelen, respect hebben voor en krijgen van elkaar, 
en zich verantwoordelijk voelen voor hun gedrag, werk en spullen. 
Om deze kernwaarden te realiseren hebben we gekeken naar een gepaste aanpak. We zijn daarbij 
uitgekomen bij PBS (Schoolwide Positive Behavior Support - het goede gedrag stimuleren). 
 
Sinds januari 2019 zijn wij, zoals u weet, gestart met de PBSaanpak op de Wiekslag. Ons uitgangspunt 
hierbij is: Goed gedrag kun je leren! Om goed gedrag aan te leren hebben we afgelopen jaar 
gedragslessen gegeven. In deze gedragslessen leren de leerlingen hoe ze veilig, respectvol en 
verantwoordelijk met elkaar en materialen in en om de school omgaan.  Een positieve en duidelijke 
benadering is hierbij van groot belang. 
 
De leerlingen kunnen voor goed gedrag muntjes verdienen van alle juffen en meesters in de school. 
Alle verdiende muntjes worden verzameld in de klassen. Met de verdiende muntjes kunnen de 
kinderen klassenbeloningen verdienen. In iedere klas hangt een beloon-menu-kaart met beloningen 
die de leerlingen samen met de leerkrachten hebben bedacht. Inmiddels zijn er al veel leuke 
beloningen verdiend; zoals pyjamafeestjes, speelgoedmiddagen, pannenkoeken bakken en Franse 
les. 
De gedragslessen zijn inmiddels gegeven in verschillende ruimten in en om de school, namelijk de 
hal, het toilet, het klaslokaal, het schoolplein, de bibliotheek en de gymzaal/kleedruimte. 
Hiermee hebben we de basis van PBS afgerond.  
 
Nu we het basisgedeelte van PBS hebben afgerond gaan we ons meer richten op de leerlingen en 
situaties die meer begeleiding nodig hebben.  
Om goed te kunnen handelen starten we eerst met het verzamelen van data (informatie) aan de 
hand van incidenten. Aan de hand van de uitkomsten van deze data kunnen we onze leerlingen 
gerichter helpen om zich veilig te voelen, respect te hebben voor en te krijgen van elkaar, en zich 
verantwoordelijk te voelen voor hun gedrag, werk en spullen. 
 
Loop gerust even de klas binnen bij vragen over de aanpak of om de beloon-menu-kaart van de klas 
van uw kind te bekijken. 

 

Informatieavond 
We kijken met een tevreden gevoel terug op de informatieavond. Er hebben veel ouders uit 
verschillende groepen interesse getoond.  
 

Vertrek Mark van der Pol 
Mark van der Pol, de directeur bestuurder, van BasisBuren zal per 1 februari 2020 BasisBuren 
verlaten. De Raad van Toezicht van BasisBuren heeft inmiddels een opvolgingsprocedure gestart. 



 

Schoolfotograaf 
Dit schooljaar komt de schoolfotograaf op woensdag 13 mei 2020. Deze datum is toegevoegd aan de 

lijst.  

 

Nieuws van de mr 
Beste ouders, 
Graag houden wij jullie op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de mr. Op 14 oktober jl. 
was er een mr-vergadering.  In deze vergadering is besproken dat de termijn van Ronald van 
Bemmel in de GMR ten einde loopt en dat hij herkiesbaar is voor een nieuwe termijn. Wij 
waren daar eenstemmig voor en zodoende zal Ronald namens onze school een nieuwe 
termijn in GMR plaatsnemen.  
 
Verder is onder meer de groepsindeling van dit schooljaar geëvalueerd. Vanuit ouders zijn er 
geen reacties op gekomen en het team ervaart de indeling tot nu toe positief.  
 
Ook is er gesproken over het PBS beloningssysteem, het tijdstip van de schoolfoto's en het 
actualiseren van het schoolplan.  
 
Op 12 december is de volgende vergadering gepland. 
 
groeten, 
Andrea Beijer-Begthel 

 

Gezondheidsonderzoeken GGD 
Dinsdag 17 december komt doktersassistente Denise van Beest van de afdeling 
Jeugdgezondheidszorg voor de gezondheidsonderzoeken van de: 

- 5/6-jarige kinderen (geboren in 2013) 
- 10/11-jarige kinderen (geboren in 2008) 

en voor de kinderen die vorig jaar geen onderzoek hebben gehad.  
De brieven voor de ouders worden rechtstreeks naar het huisadres gestuurd. Hierin worden ouders 
verwezen naar Mijn Kinddossier, waar ze digitaal de vragenlijst kunnen invullen. 
Voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek  vindt een voorbespreking door de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige plaats. Hiervoor wordt binnenkort contact opgenomen met de leerkracht(en) 
van de te onderzoeken kinderen om een afspraak te maken. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u 
dit melden bij de groepsleerkracht. 
 

Sinterklaasviering 
Dit schooljaar vindt de Sinterklaasviering plaats op woensdag 4 december. Op 15 november wordt 
tussen 08:30 - 10:00 de school versierd 
De planning van de ochtend is alsvolgt: 
8:30 iedereen aanwezig op school 
8:45 aankomst Sinterklaas 
9:00 programma voor en met Sint  

(Eindigt met koffie/thee voor de ouders en drinken voor de kinderen) 
10:00 ouders gaan naar huis, programma voor kinderen in de eigen klas 
 

Hulpvraag 
De lijst met activiteiten voor dit schooljaar hangt op de deur in het Trefpunt. Nog niet voor alle 
activiteiten is voldoende hulp. Het zou fijn zijn als u kijkt waar u nog kunt ondersteunen. 



We zoeken nog 3 ouders die op donderdagmiddag 21 november vanaf 13:15 uur kunnen helpen om 
(schoolbreed) pepernoten te bakken. We zoeken daarvoor ook nog 3 oventjes, die we mogen lenen 
om de pepernoten in te kunnen bakken.  
Ook zoeken we voor 6 december nog een sterke vader of opa die kan helpen bij het opbouwen van 
de grote kerstboom in het Trefpunt. 
Op vrijdag 20 december kunnen we ook nog hulp gebruiken bij het opruimen van de kerststpullen. 
U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht van uw kind. 
 

Herinnering ouderbijdrage  
Wilt u eraan denken de ouderbijdrage over te maken? Alvast bedankt. 

 
Schoolfruit 
In week 46 zullen de eerste leveringen starten. De groente en het fruit zal tot en met week 16 
worden uitgegeven. De fruitdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. 
 

Oudergesprekken 
In november organiseren we oudergesprekken. Doel van het gesprek is dat ouders bespreken met de 
leerkracht hoe het op dit moment gaat met hun kind. Er komt geen rapport. Als er in deze periode al 
gesprekken zijn met ouders dan hoeft er niet nog een apart gesprek gepland te worden.  
 

Inloop groep 3 en andere groepen 
Vanaf de herfstvakantie mogen de ouders van de leerlingen van groep 3 alleen nog op de 
woensdagmorgen mee naar binnen om werk van de kinderen te bekijken. 
Verder hebben we afgesproken dat de leerlingen vanaf 13:05 naar binnen komen en dan 
gaan lezen in de klas. De les kan dan om 13:15 beginnen. 

 
Foutje koelkastvel 
In het koelkastvel is een foutje geslopen; Pinksteren is 31 mei en 1 juni 2020. Voorafgaand aan het 
Pinksterweekend is de vrijdag een vrije dag voor de leerlingen. 
 
 

Jarige jobs en Jetten  
Maandag 11 november Caitlynn van den berg, groep 1 

Aliene Bosschaart, groep 6 
Suze de Haas, groep 3 

Zaterdag 23 november Gilano van de Leemkolk, groep 5 
Woensdag 27 november Silvy Hilckmann, groep 6  
Donderdag 28 november Luciano van de Leemkolk, groep 7 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
Vrijdag 15 november Versieren school Sinterklaas alle groepen  

Maandag 25 november t/m donderdagavond 28 november voortgangsgesprekken alle groepen  

Woensdag 4 december Sinterklaasviering alle groepen  

Vrijdag 6 december Opruimen versiering, versieren Kerst alle groepen 

Vrijdag 6 december Start ochtend om 10.00 alle groepen  



Woensdag 18 december Portfolio mee alle groepen  

Donderdagavond 19 december Kerstviering, kinderen middag vrij alle groepen  

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari kerstvakantie alle groepen  

 

Maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari adviesgesprekken groep 8 Groep 8 

Woensdag 5 februari Koffieochtend alle groepen 

Vrijdag 21 februari Studiedag team, leerlingen vrij alle groepen  

Maandag 25 februari t/m vrijdag 28 februari voorjaarsvakantie alle groepen  

 

Vrijdag 6 maart Rapport mee alle groepen  

Maandag 9 maart t/m donderdagavond 12 maart rapportgesprekken groep 1t/m7  

Vrijdag 20 maart Pannenkoekdag alle groepen  

Woensdag 8 april Paasviering alle groepen  

Donderdag 9 april Studiedag team, leerlingen vrij alle groepen  

Vrijdag 10 april Goede vrijdag, leerlingen vrij alle groepen  

Zondag 12 en maandag 13 april Pasen, leerlingen vrij alle groepen  

 

Woensdag 15 en 16 april AMN Eindtoets groep 8 groep 8 

Vrijdag 24 april Koningsspelen  alle groepen  

Maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei meivakantie alle groepen  

 

Woensdag 13 mei Schoolfotograaf alle groepen 

Maandag 18 mei Koffieochtend alle groepen 

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei Hemelvaart, leerlingen beide dagen vrij alle groepen  

Vrijdag 29 mei Studiedag Basisburen, leerlingen vrij alle groepen  

Zondag 31 mei en maandag 1 juni Pinksteren, leerlingen vrij alle groepen  

 

Dinsdag 16 juni t/m 18 juni AMN aansluiting groep 7 groep 7 

Woensdag 24 juni Schoolreisje alle groepen  

Maandag 29 juni t/m 3 juni Pre adviesgesprekken groep 7 groep 7 

Vrijdag 3 juli Rapport mee alle groepen  

Ma 6 juli t/m do 9 juli Rapportgesprekken alle groepen  

Woensdag 8 juli Studiedag team, leerlingen vrij alle groepen  

 

Vrijdag 10 juli Ouderbedankmoment alle groepen  

Dinsdag 14 juli Afscheid groep 8 groep 8  

Woensdag 15 juli Eindfeest alle groepen  

Donderdag 16 juli Continurooster tot 14:00 uur alle groepen 

 Vrijdag 17 juli Start vakantie alle groepen  

 
 


