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Herinnering
Heeft u uw toestemmingsformulier met betrekking
tot het plaatsen van foto’s, al ingeleverd? Het
geven van toestemming (of niet!) is erg belangrijk
voor ons om de privacyregels zo goed mogelijk te
kunnen naleven. Hartelijk dank voor de
medewerking.

Even voorstellen:
Beste ouders, Vanaf dit schooljaar wordt op de
meeste basisscholen in de gemeente Loon op Zand
Taalimpuls gegeven. Het doel van Taalimpuls is
woordenschat en taalbegrip bij kinderen
vergroten. Kinderen in groep 1 en 2 voor wie taal
moeilijk is, leren spelenderwijs in een klein groepje
nieuwe, belangrijke woorden en oefenen taal op
een speelse manier. Zo wordt spreken en
begrijpen van taal gemakkelijker voor uw kind en
gaat het beter in de klas. Ik zal 1x per week de
scholen bezoeken.
Mijn naam is Ine van Bilsen-Voets. Ik ben 35 jaar
werkzaam in het onderwijs.
De eerste jaren als
kleuterjuf, daarna als
leerkracht en de laatste 10
jaar als Intern Begeleider.
Ik ben getrouwd en heb 2
volwassen dochters.
Wellicht kom ik u
binnenkort tegen op één
van de scholen of komt uw
kind enthousiast thuis met
een verhaal, liedje of spelletje vanuit de
Taalimpuls begeleiding. Om vast te noteren: 3 okt.:
Start Kinderboekenweek 5 okt.: Dag van de leraar
10 okt.: OV ledenavond 15 t/m 19 okt.:
Herfstvakantie 29-30 okt.: 10 minuten gesprekken
en voorlopige adviezen voor groep 8

Bezoeken aan de Loonse en
Drunense Duinen
Eens in de 2 jaar volgen we in het najaar het
educatieve programma van de Loonse en
Drunense Duinen. Dit jaar gaan we in de maand
september. In groepjes met ouders en onder
leiding van een deskundige gids krijgen de
kinderen uitleg over het gebied, worden er
proefjes gedaan en opdrachten uitgevoerd.
In de weken voorafgaand aan het uitstapje wordt
er in de klas aandacht besteed aan de "duinen",
zodat de kinderen voorbereid zijn.
Ouders die meegaan of reeds mee geweest zijn,
heel hartelijk dank voor jullie hulp!

GGD Inloopspreekuur
van de schoolverpleegkundige
Caroline van Oirschot,
schoolverpleegkundige, is op
dinsdagochtend 18 september om 8.30u
op school aanwezig. U kunt bij haar terecht
met vragen over opvoeding, opgroeien en
de gezondheid van uw kind.

Kinderen en gescheiden ouders
Op 22 oktober gaat er een KIES (Kinderen In
Echtscheiding Situatie) groep starten.
Bij de spel/praatgroep KIES kunnen kinderen de
scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een
manier vinden om te kunnen omgaan met alles
wat ze moeilijk vinden aan de scheiding. De groep
is voor kinderen vanaf groep 4 waarvan de ouders
gescheiden zijn, er hoeft dus geen sprake te zijn
van een vechtscheiding of duidelijke kind signalen.
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Onderzoek, door de universiteit Utrecht, toont aan
dat KIES helpt bij het beter verwerken van de
scheiding en het contact met de ouders verbetert.
Aanmelden: Kinderen vanaf groep 4 kunnen
aangemeld worden via de IB-er van de school of
via Suzan Mutsaers (suzanmutsaers@juvans.nl).
In de bijlage kunt u er meer over lezen.

Nieuws vanuit het ministerie
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) is van plan het
onderwijsachterstandenbeleid voor het primair
onderwijs te herzien. Daardoor komt de huidige
gewichtenregeling waarschijnlijk per 1 augustus
2019 te vervallen.
De gewichtenregeling is voor schooljaar 2018-2019
ongewijzigd. Dit betekent dat sommige ouders de
ouderverklaring dit schooljaar nog in moeten
vullen om het leerlinggewicht vast te kunnen
stellen.
Van veel kinderen op onze school hebben we deze
gegevens al, maar het kan zijn dat wij die van uw
zoon of dochter missen. Uw kind krijgt dan een
formulier mee naar huis om te laten invullen en
ondertekenen. Dit formulier heet een
ouderverklaring en is dus belangrijk voor het
bekostigen van het onderwijs voor uw kind.
In verband met de privacywet kunnen wij u
verzekeren dat er vertrouwelijk met de gegevens
wordt omgegaan.
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