
UIT HET KAMERTJE

Afgelopen weken hebben we de CITO toetsen afgenomen.
Collega's hebben hun resultaten aan elkaar gepresenteerd en
interventies en vervolgacties met elkaar besproken. Op basis van
de resultaten zijn er mooie plannen gemaakt voor de komende
periode!

De komende weken gaan we ook aan de slag met het
voorbereiden van het 10 jarig jubileum van het schoolgebouw (dit
staat gepland in de week van 26 mei). Daarnaast zijn we druk
met het organiseren van de koningsspelen. 

14 april hebben we een studiemiddag, tijdens de studiemiddag
blikken we vooruit naar volgend schooljaar en kijken we naar het
ervaringsgericht werken in de context van onze school. Die
ochtend is er 'coaching on the floor' door Tweemonds.
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OP TIJD STARTEN 

Het is fijn dat heel veel kinderen iedere dag op tijd op
school zijn! We merken ook dat kinderen soms net op tijd,
of net te laat op school zijn.

Leerkrachten willen graag om 8.30 starten, daarom graag
uw aandacht voor het op tijd op school zijn! 

SOCIAL MEDIA

Kinderen groeien tegenwoordig op in een digitale wereld,
waarin ook social media een grote rol inneemt. Afgelopen
maand is er in de media veel aandacht geweest voor de
gevaren van social media en bijv. groepsdruk. 
Als school besteden we, vooral in de bovenbouw, aandacht
aan social media en mediawijsheid. 

Het is echter ook belangrijk dat ouders met kinderen in
gesprek gaan over social media en mediawijsheid. Via de
website media matties kunnen kinderen samen met hun
ouders een quiz doen m.b.t. media wijsheid en social media.
Op deze manier kun je met je kind op een laagdrempelige
manier in gesprek over internetgebruik, gamen en sociale
media..

https://www.mediamatties.nl/onboarding/intro

De quiz is geschikt voor kinderen uit de bovenbouw.
 



GEZONDE
BROODTROMMELS 

Ik begreep afgelopen week dat ''de Aventurijn appel'' (een
appel waarop een kleuterjuf een beetje kaneel strooit) in
sommige gezinnen een begrip is! 
Het valt ons op dat de broodtrommels erg wisselend
gevuld zijn met gezonde en ongezonde dingen. Wij willen u
zeker niet voorschrijven wat er in de broodtrommel van uw
zoon of dochter mag zitten.

We willen ouders wel vragen om voor de kleine pauze bij
voorkeur fruit mee te geven en tijdens de lunchpauze
brood mee te geven.  Natuurlijk kan er ook wel iets lekkers
in de broodtrommel zitten voor na de boterhammen.

CORONA 

Ik ben blij u te kunnen melden dat we
de afgelopen weken geen
besmettingen onder leerlingen of
leerkrachten hebben gehad! 

We merken ook dat het soms lastig is
om kinderen bij lichte
verkoudheidsklachten thuis te
houden. Toch wil ik u vragen uw kind
bij verkoudheidsklachten echt thuis te
houden, op die manier voorkomen we
de verdere verspreiding van het virus. 



BIBLIOTHEEK OP
SCHOOL WEER OPEN

Vanaf woensdag 7 april gaan de deuren van bibliotheeklocatie
Standdaarbuiten weer open. In verband met het het
coronaprotocol opent de bieb als AFHAALBIEB. Dit betekent dat
leden weer boeken kunnen reserveren en lenen. 

Zo werkt het:

-Reserveer je boeken vooraf online via www.bibliotheekwb.nl.
-Per e-mail ontvang je bericht wanneer je boeken klaarliggen om
op te halen.
-Volg de coronaregels en -instructies: Betreed de bieblocatie via
de ingang van de school (zijde Antoniusstraat) en verlaat deze via
de andere uitgang (zijde Sportstraat). Noteer je naam bij
binnenkomst op een briefje. Draag een mondkapje en gebruik
desinfectiemiddel. 

Openingstijden AFHAALBIEB Standdaarbuiten
Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 15.00 – 17.00 uur
Woensdag: 13.00 – 15.00 uur

 De bibliotheek in de brede school is alleen open voor het ophalen
én inleveren van gereserveerde boeken en materialen.

Nieuw gezicht

Bibliotheeklocatie Standdaarbuiten heeft een nieuw gezicht: Senzi
Man. Zij is sinds vorig jaar zomer werkzaam voor Bibliotheek West-
Brabant op locatie Oudenbosch. 

Schoolfotograaf

 
DE SCHOOLFOTOGRAAF ZAL OP 20 EN 21

JUNI SCHOOLFOTO'S MAKEN! 
 

OP 20 JUNI ZULLEN ALLE INDIVIDUELE
FOTO'S GEMAAKT WORDEN, 

 
OP 21 JUNI WORDEN DE BROERTJES EN

ZUSJES FOTO'S GEMAAKT. DIT
SCHOOLJAAR WORDEN ER ALLEEN

BROERTJES-ZUSJES FOTOS GEMAAKT VAN
KINDEREN DIE OP SCHOOL ZITTEN. HET

IS, GEZIEN DE HUIDIGE RICHTLIJNEN NIET
MOGELIJK OM MET JONGERE BROERTJES

OF ZUSJES OP DE FOTO TE GAAN. 
 
 

http://www.bibliotheekwb.nl/


OPROEP
KWALITEITSFORUM

Kwaliteitsforum zoekt sparringpartner…
 
Ben jij iemand die betrokken wil zijn bij het onderwijs van je zoon
of dochter?
Beschik je over een positief kritische blik en wil je samen met een
viertal andere ouders de kwaliteit van het onderwijs monitoren en
hierin meedenken? 

Dan zou jij een mooie toegevoegde waarde zijn voor het
Kwaliteitsforum en maken we graag kennis. Aanmelden kan via
Edwin (e.nelemans@borgesius.net)

Het kwaliteitsforum overlegt maandelijks met Edwin om
ontwikkelingen op school te bespreken. 
 
Wellicht tot binnenkort!

Vriendelijke groeten,

Het kwaliteitsforum
Ilse
Audrey
Marije
Dionne

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
VERSCHIJNT DIRECT NA DE

MEIVAKANTIE

NATIONAAL PROGRAMMA
ONDERWIJS 

Er komt veel geld beschikbaar voor scholen om het
onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Dit is
vastgelegd in het nationaal onderwijsprogramma.

Als school zijn we plannen aan het maken hoe we deze
gelden op de best mogelijke manier in kunnen gaan
zetten. Het start met een analyse van wat nodig is, om
vervolgens te kunnen kijken wat er extra ingezet gaat
worden. 

We willen de middelen die beschikbaar komen zo in
gaan zetten dat leerlingen hier direct van zullen
profiteren.

Inzet van deze middelen worden besproken ook
besproken met het kwaliteitsforum en de MR. De MR
moet ook toestemming geven voor de inzet van deze
middelen.


