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Informatieavond over de Kanjertraining: maandag 25 september
aanvang: 19.30 uur
U bent van harte welkom!
Beste ouders van de BAS,
In deze nieuwsbrief kunt u weer lezen over de activiteiten die op de BAS hebben plaatsgevonden in de
afgelopen weken en laten we u weten wat er gepland staat voor de komende weken. De nieuwsbrief
gebruiken we verder ook om ouders te informeren over zaken die we als school graag aan alle ouders
willen doorgeven.

Andere opzet Basbrief
De afgelopen jaren hebt u via de BASbrief informatie gekregen over onze mooie school. Uiteraard willen
we u deze informatie blijven geven. We gaan het u alleen een beetje anders presenteren. Nieuws vanuit
de school blijft u via deze BASbrief ontvangen. Nieuws uit de groepen kunt u vanaf nu op de website
lezen. Daar vindt u onder het kopje groepen de link naar de groep van uw kind. De leerkrachten zullen u
daar laten meekijken met de activiteiten die de kinderen in de groep hebben gedaan.
De BASbrief verschijnt tenminste eens per maand, maar vaker als we u eerder willen informeren over
het een en ander.

Mooie start
We zijn al twee weken op school geweest en met elkaar kijken we terug op een mooie start. Wat fijn om
na een roerig schooljaar zo in rust te kunnen starten. De kinderen zijn goed begonnen in hun nieuwe
groep en ook de juffen en meester hebben het naar hun zin.
We hebben een aantal nieuwe juffen mogen verwelkomen in onze school. Juf Ese en juf Ellen zijn de
nieuwe juffen in groep 1-2a. Juf Melissa is het nieuwe gezicht in groep 1-2b. Juf Astrid viel vorig jaar de
laatste paar maanden in groep 3 in. Zij is nu naast juf Annoesjka de vaste juf in groep 3. In groep 7-8 is juf
Arlette gestart. In groep 5 vinden we op vrijdag juf Laura. Fijn dat we in een tijd van schaarste op de
arbeidsmarkt zulke goede en fijne collega’s hebben kunnen vinden!
Naast de nieuwe juffen zijn er dit jaar ook vier onderwijsassistenten bij ons op school. Juf Ellen en juf
Samantha ondersteunen juf Yvonne in de hb-groep. Juf Ellen is er op maandag, dinsdag en donderdag en
juf Samantha op woensdag en vrijdag. In groep 7-8 is juf Marjanne er op donderdag en juf Tamara op
vrijdag.

Schoolontwikkeling
Aan het eind van het vorige schooljaar hebt u vanuit de inspectie een samenvatting gekregen van het
oordeel van de inspectie over onze school. Eerder dat jaar hebt u middels twee ouderavonden van ons
informatie gekregen over de ontwikkelpunten van de school. We zijn vorig jaar voortvarend met die
verbeterpunten aan de slag gegaan. Ook dit jaar gaan we hiermee door, zodat de kwaliteit van ons
onderwijs in korte tijd op het niveau is waar het hoort te zijn. We durven al best te zeggen dat we goed
op weg zijn en vol vertrouwen het nieuwe meetmoment van de inspectie in maart/april tegemoet zien.
In de BASbrief zullen we u regelmatig informeren over de schoolontwikkeling die we doormaken.

Informatieavond over de Kanjertraining
Een van de ontwikkelpunten is het pedagogisch klimaat op school. We vinden het belangrijk dat alle
kinderen zich veilig voelen en dat ze op een fijne manier met elkaar omgaan. Daarom hebben we ervoor
gekozen om als school te gaan werken met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie
lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de groep goed te houden (preventief) of te
verbeteren (curatief). De training vormt voor ons als team een leidraad voor ons pedagogisch klimaat.
Doordat we in alle groepen op dezelfde manier aandacht besteden aan hoe we met elkaar omgaan,
ontwikkelen we als school een taal hiervoor. Op deze manier kunnen we met elkaar praten over hoe we
met elkaar om willen gaan en elkaar aanspreken als we zien dat het niet helemaal goed gaat.
Het is voor uw kind belangrijk dat ook u weet wat de Kanjertraining inhoudt. Want ook van u als ouders
verwachten we het een en ander hierin. Wilt u weten wat de Kanjertraining inhoudt en wat we als school
van u verwachten, kom dan naar onze informatieavond op maandag 25 september. Op deze avond
neemt Annet van Eck, degene die ons team getraind heeft in de Kanjertraining, u mee in de wereld van
de Kanjertraining.
In de laatste week van de zomervakantie zijn we als team twee dagen meegenomen in diezelfde wereld.
We hebben als team informatie gekregen, zodat we de oefeningen goed kunnen begeleiden in de
groepen. Maar belangrijker nog, we hebben de oefeningen ook zelf ervaren. Hierdoor weten we wat de
kinderen ervaren en kunnen we de groep nog beter sturen richting een fijne en veilige groep.

Kennismakingsgesprekken
Deze week ontving u via Digiduif informatie over de nieuwe kennismakingsgesprekken die in de derde
schoolweek zullen plaatsvinden. Mocht u de informatie nog niet gelezen hebben, dan verzoek ik u dit
snel te doen, zodat ook u een afspraak met de leerkracht van uw kind(eren) kunt maken. We vinden het
namelijk erg belangrijk om alle ouders te spreken tijdens deze kennismakingsgesprekken.

Op tijd in de groep
In de eerste weken van het schooljaar hebben we gemerkt dat het regelmatig voorkomt dat kinderen te
laat op school komen. Dit is zowel voor de groep als voor het kind zelf niet fijn. We verzoeken u dan ook
om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in de groep is. De school gaat om 8.15 uur open en de lessen
beginnen om 8.30 uur. We willen u ook vragen om de school te verlaten als uw kind in de groep is, zodat
het dan ook in de gangen rustig is en de kinderen de aandacht bij de les kunnen houden.
Mocht uw kind regelmatig te laat komen, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek hierover met de
leerkracht. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat uw kind optimaal gebruik kan maken van de
onderwijstijd op school.

5 oktober, landelijke staking
Op 5 oktober, de dag van de leraar, zal onze school gesloten zijn. Wij zullen meedoen met de landelijke
staking. Bij deze BASbrief ontvangt u ook een brief van de besturen in de Haarlemmermeer waarin u
meer informatie over de staking aantreft. We hopen op uw begrip.

Schoolfotograaf
Op 2 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school. Op deze dag worden er groeps- en individuele
foto’s gemaakt. Ook kunnen er foto’s van broertjes en zusjes gemaakt worden. U ontvangt van ons
binnenkort meer informatie hierover.

Kinderpostzegels
Op woensdag 27 september start de landelijke Kinderpostzegelactie. Ook onze school doet mee met
deze actie. De kinderen van de groepen 7 en 8 zullen zich inzetten voor kinderen die het minder goed
hebben. De Stichting Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben.
Bijvoorbeeld voor kinderen die niet bij hun eigen ouders op kunnen groeien, of voor kinderen die niet
naar school kunnen omdat ze moeten werken, maar ook voor kinderen die al op jonge leeftijd heel nare
dingen hebben meegemaakt.

Schoolkorfbaltoernooi
Afgelopen week hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een inschrijfformulier gekregen voor het
schoolkorfbaltoernooi. Denkt u eraan om het formulier ingevuld in te leveren bij de leerkracht van uw
kind als uw kind mee wil doen aan het toernooi? Op het formulier kunt u lezen wanneer uw kind uiterlijk
opgegeven moet zijn. Wilt u een groepje trainen en begeleiden op de woensdag van het toernooi? Heel
fijn! Ook dat kunt u op het formulier invullen. De teams kunnen daadwerkelijk meedoen als ze een eigen
trainer/begeleider hebben.

Agenda
week van 18 september

kennismakingsgesprekken

25 september

informatieavond Kanjertraining (aanvang 19.30 uur)

27 september

start Kinderpostzegelactie
schoolkorfbaltoernooi groep 5 t/m 8

2 oktober

schoolfotograaf

4 oktober

schoolkorfbaltoernooi groep 3 en 4

5 oktober

start kinderboekenweek

16 oktober

start herfstvakantie

