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VOORLICHTING BUREAU HALT. 

 
Jaarlijks nodigen we bureau Halt. uit om voorlichting te geven over verschillende onderwerpen. 
Agelopen donderdag is Renee op bezoek geweest in groep 6/7 en 7/8 om de kinderen te 
informeren over vuurwerkregels en veiligheid. In deze les wordt besproken welke vormen van 
overlast er zijn, de gevolgen voor jezelf en anderen en wat is en doet groepsdruk. 
Het is goed om het ook thuis hierover te hebben met de kinderen. Halt. heeft hiervoor een A4 
aangeleverd met heel duidelijk alle belangrijke informatie op een rij. Zo weet u wat uw kind 
hierover op school heeft geleerd. Deze flyer vindt u in de bijlage. 
Halt. kan ook iets betekenen voor de kinderen over andere lastige onderwerpen. Zij gebruiken 
voorbeelden van zaken die jongeren hebben meegemaakt. Op die manier leren kinderen van 
elkaar. En leren kinderen eigen verantwoordelijkheid nemen bij het maken van keuzes. 
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SINTERKLAASTIJD OP DE PEUTERSPEELZAAL 
Ook bij de kinderopvang wordt gewerkt aan doelen. Net zoals bij onderwijs zijn daar de 
ontwikkeldoelen verpakt in aantrekkelijke activiteiten, die passen bij de belevingswereld van het 
kind. Op onderstaande foto’s zijn de kinderen op de peuterspeelzaal bezig met zogenaamd 
sensopatisch spel. Anders gezegd de zintuigen staan hierbij centraal. Voor hen is het 
ontzettend leuk, want de opdracht voor de kinderen is het kammen van de baard (van 
scheerschuim) van Sinterklaas! 

 
 
TOEZICHT tijdens het buiten spelen na de lunch 
Afgelopen donderdag was weer het eerste overleg, van minimaal 2 op jaarbasisis, tussen directie 
en toezichthoudendende (groot-)ouders. We bespreken met elkaar de dagelijkse gang van 
zaken, waaronder de sfeer, maar ook conflicten en hoe deze goed op te lossen etc. #SNOR 
Over het algemeen vinden de ouders het erg leuk en gezellig. De kinderen kennen hen inmiddels 
goed en reageren fijn op hen. Echter er komen situaties voor waarbij kinderen grenzen op 
zoeken. Dan is het zaak met elkaar te zoeken naar de juiste vorm van reageren. Ouders kunnen 
altijd een beroep doen op de buiten aanwezige leerkracht en direct advies vragen bij de directie.  
Iedere dag is ook voor de toezichthoudende ouders weer een nieuwe dag. 
Het is dus leuk, maar eerlijkheid gebied te zeggen, niet altijd gemakkelijk. We weten immers 
allemaal: opvoeden is niet gemakkelijk, maar wel heel bevredigend, want we zien kinderen 
opgroeien tot medemensen. Hoe mooi is dat! 
Dus vraag ik u nogmaals: wie wil het team komen versterken? Op dinsdag hebben we nu 3 
ouders en een leerkracht. Dat is precies genoeg om het gehele plein te overzien, echter bij ziekte 
of andere uitval ontstaat er een gat. Samen met 4 ouders kunnen we dit gat vullen én hoeft u 
maar 1 x per 4 weken te komen. U kunt ook een keertje proefdraaien om te ervaren of het iets 
voor u is. Aanmelden kan via juf Anja. 
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NA SCHOOLS AANBOD 
In het kader van een kind meer en andere ontwikkelmogelijkheden 
bieden, dan die we onder schooltijd bieden, bestaat de mogelijkheid 
om na de kerstvakantie yoga lessen te volgen. 
Dit wordt een serie van 4 lessen, die worden gegeven op dinsdag 
van 14.45 tot 15.45 uur in het speellokaal van het IKC. Om deze 
lessen te bekostigen wordt door de aanbieder een bijdrage 
gevraagd van ca. € 5,- per les. De lessen gaan door onder 
voorbehoud van voldoende deelnemers. 
Yoga is o.a. ontspanning, spel, oefening in evenwicht, samenwerken, concentratie, 
ademhalingsoefeningen. Maar vooral ook leuk! De uitnodiging om in te schrijven volgt z.s.m. 
 

NIEUW MEERJARENPLAN 
Succesvolle organisaties werken cyclisch. Ze plannen doelen, voeren uit, onderzoeken resultaten 
en stellen (eventueel) bij, ofwel PDCA. Ook besturen en scholen hanteren dit model. In 2023 loopt 
het huidige meerjarenplan/strategisch beleidsplan van zowel bestuur als scholen af. Dat betekent 
dat we voor een nieuwe periode van 4 jaar onze ontwikkeldoelen gaan vaststellen. 
Het bestuur is sinds de grote vakantie bezig om dit nieuwe ‘koersplan’ vorm te geven, in nauwe 
samenwerking met stakeholders als o.a. de gemeente, Samenwerkingsverband Hoeksche Waard, 
kinderopvang DHS, directeuren, medewerkers en ouders via de GMR, en zelfs de kinderen (via de 
kinderraad). Dit koersplan heeft gevolgen voor de doelen die de school voor zichzelf gaat stellen. 
Het is in het belang van de kinderen dat alle scholen op bepaalde gebieden werken aan dezelfde 
bovenschoolse doelen, denk aan personeelsbeleid, veiligheid, ICT. Daarnaast hebben we onze 
schoolspecifieke doelen. Die stellen we met alle leerkrachten samen vast. Om dat zorgvuldig te 
doen starten we daarmee op de studiedag van 6 dec. a.s. en hebben we een extra studiedag 
ingelast op maandag 27 mrt. a.s. Ook de MR wordt meegenomen en om advies gevraagd in dit 
proces op weg naar een nieuw SWP 2023-2027.  
Let op: Maandag 27 mrt. a.s. Extra studiedag!! De kinderen van onderwijs zijn dan vrij. 
 

AGENDA 
Ma. 5 dec. Viering van het Sinterklaasfeest op school, alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij. 
Di. 6 dec. Alle kinderen van onderwijs zijn vrij, de leerkrachten hebben studiedag. 
Wo. 7 dec. 19.30 uur Café GEZIeN, zie de 
flyer in de bijlage bij nieuwsbrief 12. 
Vr. 9 dec. Kerstcircuit 
Vr. 9 dec. 19.00 uur Kerstboom zingen, zie 
de flyer in de bijlage bij nieuwsbrief 12 en 

hiernaast       

 

KERST…… 
Sint moet nog komen, toch doet de 
ouderraad al een beroep op u in verband 
met de aankomende kerstviering. Mocht u 
kerstversiering hebben die u niet meer 
gebruikt, kunt u die afgeven op school. De 
ouderraad is er erg blij mee. 
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