
 

 
 

 
 

 
  

           NIEUWSBRIEF 4 
            Maart/april 2018 
 

 

Data activiteiten  maart/april/mei  2018

 

15 maart 2018     2e rapport 

16 maart 2018     SKOD+ klassen  
18 maart 2018     Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk  

20 maart 2018     GMR  
20 maart 2018     Kunstbalie theater groep 1-2  
21 maart 2018     Blazerklasles 

23 maart 2018     SKOD+ klassen  
27 maart 2018     MR 

29 maart 2018     Paasactiviteit 
30 maart 2018     Goede Vrijdag: leerlingen vrij  
01 april  2018       Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk 

02 april 2018      2e Paasdag 
03 april2018      Extern ondersteuningsteam 

03 t/ 20 april 2018     Project Jet en Jan 
06 april 2018      SKOD+ klassen  
08 april 2018      1e communie Anthonius Abt 11.00 uur 
11 april 2018      8+ klas en doeklas 
12 april 2018       Schriftelijk verkeersexamen groep 7 

13 april 2018      SKOD+ klassen  
15 april 2018      1e communie Bernardus kerk 9.30 en 11.30 uur 

17, 18,19,  april 2018     Eindtoets groep 8 en drempeltoets groep 7 
19 april      Plantenverkoop groep 8 
23 april  mei t/m 4 mei 2018    Meivakantie  

09 mei 2018      studieochtend: leerlingen lang weekend vrij 
10 mei- 11 mei 2018     Hemelvaart: leerlingen vrij 

 



Week 7  t/m 11 mei 2018    Hoofdluiscontrole 
14 mei 2018      Start Toetsweek t/m 1 juni 2018 
15 mei 2018       Sportdag 
15 mei 2018      Intern ondersteuningsteam 
15 mei 2018      Ouderraadvergadering 
16 mei 2018       Praktisch verkeersexamen groep 7 
20 mei 2018      Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk 
21 mei 2018      2e  Pinksterdag 
22 t/m 24 mei 2018     Schoolkamp groep 8 
24 mei 2018      SKOD+ klassen  
28 mei t/m 18 juni 2018    Start project  literatuur groep 1-2 kunstbalie 
29 mei  2018      GMR 
30 mei 2018      Schoolreis groep 1 & 8+ klas en doeklas  
31 mei 2018      Schoolreis groep 2-3 
 
 

Grootse kledinginzameling 3 t/m 6 april  

 

De lente is weer in aantocht en dat betekent de kledingkasten weer in orde brengen voor een ander 
seizoen. Meestal zijn er dan winterkledingstukken die weg kunnen , maar ook het lentegoed is soms 
te klein geworden. Nieuwe schoenen zijn vaak ook weer nodig. 

We willen heel graag dat u de oude kleding en schoenen inlevert op school.  

We plannen daartoe een grote kledinginzamelingsweek van 3 t/m 6 april. 
Ook de kleding van de buren en van familie willen we graag ontvangen. Dus ziet u in het 
paasweekend familie laat hen aan jullie de oude kleding geven en breng dat na het 
Paasweekend mee naar school.   
We krijgen daar geld voor en dat willen we gaan besteden aan materialen voor onze 

leerlingen. Dus…. graag alles verzamelen en inleveren. We houden u op de hoogte van de 
gelden.  
De kledingcontainer is deze week geleegd en we hebben een opbrengst ontvangen van € 
80,00 . Echt de moeite waard dus, zeker als jullie hele familie mee spaart. 
 

Onderwijsstaking 13 april.  

 
13 april wordt er een estafette staking door de onderwijsbonden georganiseerd. Het 
bestuur is aan het inventariseren hoe de actiebereidheid is onder het personeel van SKOD. 
U hoort hier binnenkort meer over. De noodzaak tot maatregelen wordt wel duidelijker. 
Niet alleen de griepperiode geeft aan dat er nu al te weinig onderwijspersoneel is. Als men 
bedenkt dat er over zo’n 5 jaar minstens 20 % van het personeel bij SKOD met pensioen 
gaat dan is de noodzaak groot dat jonge mensen voor dit beroep gaan kiezen. De opleiding 
duurt al 4 jaar. Het tekort zal dan dus erg groot worden. Hoe gaat er dat uitzien…. We 
moeten nu al klassen gaan samenvoegen of onderwijsassistentes alleen voor de groep 
zetten. Belangrijk dus dat daar tijdig maatregelen voor genomen worden en dat het beroep 
wat betreft de werkomstandigheden aantrekkelijker gemaakt wordt, zodat men weer de 
opleiding voor leerkracht wil gaan volgen. De steun van ouders kunnen we bij een staking 

dan ook zeker gebruiken.   
 
 
 



GGD-onderzoeken  

 
In de weken 12 en 13 zal de GGD  bij de leerlingen geboren in 2007 en 2012 
gezondheidsonderzoeken afnemen. 

Na het onderzoek informeren zij de ouders/verzorgers van het kind per brief over de 
resultaten. 
 

Plusklas: programma vanaf januari tot nu 

 
Op vrijdag 12 -1 werden tussen 8.45 en 9.00 uur de schaakdiploma's uitgereikt. Alle kinderen van de 
Plusklas zijn weer geslaagd. Heel bijzonder, er werd op 5 verschillende niveaus geschaakt. Die 
ochtend werden in het eerste kwartiertje de diploma's uitgereikt door de docent en wethouder 
Hans Kuijpers.  
Periode 2  wordt  muziek gegeven door  Ingrid Folst en scheikunde door Sjef Kemps.  
De leerlingen zijn er weer erg bij betrokken. 

Vrijdag 9 maart hebben zij zelfs voor de groepen 1-2 en  2-3 een muziekvoorstelling gegeven. De 
kinderen mochten meedoen met een Afrikaans lied. Het was erg gezellig. 

  

 
 

Groep 8 vliegt uit naar het voortgezet onderwijs 

 
Begin maart hebben de leerlingen van groep 8 zich aan gemeld bij verschillende scholen 
van het voortgezet onderwijs. Samen met hun ouders zijn ze al vorig schooljaar en 
nogmaals in groep 8 naar de verschillende open dagen gegaan om te kijken welke school 
hen aansprak. 
Juf Heidi heeft met de leerlingen en hun ouders/verzorgers  in januari het schooladvies 
besproken. Daarna kon men zich gaan opgeven bij een van de scholen die bij het advies 

past. Ook dit jaar is dat weer goed verlopen en hebben de leerlingen  bericht gekregen dat 
ze voorlopig zijn aangenomen. Juf Heidi heeft met alle scholen een overdrachtsgesprek de 
komende weken. De leerlingen gaan nog in april goed hun best doen om ook de eindtoets 

naar de verwachtingen te maken. 
Onze leerlingen gaan naar de volgende scholen en plaatsen: 
Made     Dongemond College 
Raamsdonksveer    Dongemond College 



Breda                                           Michaël College, Graaf Engelbrecht, Newmancollege,   
 De Nassau, Onze Lieve Vrouwelyceum,  
 Prinsentuin van Cooth, Stedelijk gymnasium. 

Uit schooljaar gaan er geen leerlingen naar Oosterhout. 
 

Vakantierooster 2018-2019

 

 Vakantierooster           
Herfstvakantie Maandag 15-10-2018 t/m Vrijdag  19-10-2018 

Kerstvakantie Maandag  24-12-
2018 

t/m Vrijdag  04-01-2019 

Voorjaarsvakantie Maandag 04-03-2019 t/m Vrijdag  08-03-2019 

Meivakantie Maandag 22-04-2019 t/m Vrijdag  03-05-2019 

Hemelvaart Donderdag 30-05-1019 t/m Vrijdag  31-05-2019 

2de Pinksterdag Maandag 10-06-2019     
Zomervakantie Maandag 08-07-2019 t/m Vrijdag  16-08-2019 

 
 

Schoolreisjes na de meivakantie  

 

Het is zo ver! De schoolreisjes komen er weer aan. En daar kijken we met z’n allen naar uit!  
Via deze weg willen we jullie informeren over de geplande schoolreisjes voor het schooljaar 
2017/2018. Wij als commissie hebben getracht om dit jaar weer leuke en educatieve schoolreisjes 
te plannen.  Hieronder vinden jullie de gewenste informatie van alle schoolreisjes voor dit 
schooljaar.  
Wij wensen iedereen heel veel plezier met de verdere voorbereidingen van de schoolreisjes. En 
hopelijk worden het ook dit jaar weer onvergetelijk leuke schoolreisjes voor de kinderen.  

 Algemene informatie:  
Er is gekozen om alle groepen een eigen lunchbox mee te laten nemen.   
Voor alle groepen willen we weer graag een tas met fruit meegeven.   
De OV benadert de ouders die als begeleiders meegaan.  Als eerste worden de ouders benaderd die 
zich het hele jaar inzetten voor de leerlingen en school. Denk hierbij aan de ouders die deelnemen 

aan de Oudervereniging, Medezeggenschapsraad, klassenouders, biebmoeders, luizenmoeders, 
etc..   
  
Groep 1-2: woensdag 30 mei - Kriebelbeestjespad met de Biesbosch schoolboot  
Groep 2-3: donderdag 31 mei - Plaswijkpark met extra excursie: Kabouterpad  

Groep 4-5: donderdag 14 juni - Natuurspeeltuin Tiengemeenten  
Groep 6: dinsdag 12 juni - Efteling  
Groep 7: dinsdag 19 juni - Whipe Out  
 
De schoolreiscommissie:  
Henny van Oosterhout, Iris van den Wildenberg,  
Jessica van de Corput (moeder van Pheline groep 4 en Elodie groep 8) 

Antje Huijgens (moeder van Cato groep 2 en Sien groep 4)  
 
 
 
 

  



Nieuwe digiborden 

 
De leerlingen zullen het u al zeker verteld hebben. We hebben nieuwe digiborden en 
kunnen het nu goed zien en we hoeven niet meer in het donker te zitten! Het is genot om 

mee te werken. 

 
 

Bibliotheek 

 
De bibliotheek is weer aangevuld met mooie nieuwe boeken! 
Geweldig! Er zijn weer twee kasten bij gekomen.  
Boeken waarbij we theater kunnen lezen en titels die de kinderen hebben aangeven, zoals 
dagboek van een muts, Niek de Groot enz. 
Mevr. v.d. Heijkant en mevr. v.d. Berg hebben samen met hun kinderen Gwen en Sam en 
juf Louisette alle boeken weer keurig in de kasten op rubriek gezet. Hartelijk dank!  

 

 
Dus volop leesplezier voor onze kinderen. 

 



 
 

Muziek impuls

 

Alle leerkrachten  hebben de afgelopen maanden een verrijkingsles en een feedback/coachingsles 

gehad van Anne Hoogendijk. Ze ondersteunt ons bij de nieuwe muziekmethode. 

Woensdag 21 maart: proefles over blaasinstrumenten bij de groepen 4-5, 5-6, 7 en 8. 

Anne geeft bij elke klas ongeveer 50 minuten een les. De kinderen kunnen dan zelf instrumenten 

ervaren. Anne, Ernest en leden van de harmonie en het jeugdorkest  spelen op die dag bij de 

klassen op hun instrument. 

 

Blazersgroepje  

Op die dag krijgen de leerlingen een inschrijfformulier mee om zich uiterlijk maandag 26 maart in te 

schrijven voor een 7-tal blazers-lessen na schooltijd. Deze dagen zijn gepland op: 

maandag van 15.45 – 16.45:  9 april, 16 april, 7 mei, 14 mei, 28 mei, 4 juni en 11 juni.  

De kosten hiervan zijn helaas nog niet bekend. 

Op zaterdag 16 juni zal dit afgesloten worden als onderdeel van de jeugdmuziekdag van JOW.  

Alle ouders en belangstellenden kunnen dan naar een optreden komen kijken.  

                                                                                                      

  

Coffee to go

 

Het initiatief van Eskadee gaan we ook aan u aanbieden! 
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend staat er voor de ouders van de 
kinderen van Eskadee en de ouders van de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 in de plusklas een 
kopje koffie of thee klaar.  
U kunt dan lekker voordat u weer verder aan de slag gaat aan een drukke dag even met elkaar 
genieten van de koffie of de thee.  
U bent van harte welkom!! 
 

 



 
 

Logopedie bij ons op school 

 

Mijn naam is Vera van Gils. Sinds 15 september 2017 heb ik 
Logopedie Centrum Terheijden overgenomen van Annemiek 
Cornelissen. Sinds de start van de nieuwe praktijk, met als nieuwe 
naam Logopediepraktijk Terheijden, ben ik druk aan de slag 

gegaan met de behandelingen. Ook op de Elsenhof heb ik al veel 
kinderen leren kennen. Iedere woensdagochtend ben ik namelijk 
te vinden op de Elsenhof (in de kamer naast de keuken). Heeft u 
een logopedische vraag? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact 
opnemen (telefoonnummer 06 – 83 78 96 22) ook kunt u meer 

informatie vinden op de website www.logopedieterheijden.nl. 
Logopediepraktijk Terheijden heeft als missie om op een 
aantrekkelijke wijze logopedische behandelingen aan te 

bieden én om deze per persoon aan te passen, zodat we 
samen de hoogst haalbare doelen behalen! Ik hoop jullie 

snel te zien en samen aan de slag te gaan! 

 

                                                                            
 
   

Verkeer BVL:  Brabants Veiligheid Label 

 

Fiets in orde? 
Fietsen is fijn, makkelijk en gezond. Ook voor uw kind. Om te zorgen dat het ook 
veilig is, is het van belang dat u de fiets van uw kind regelmatig controleert. 
Werken de remmen goed? Staat het zadel op de goede hoogte? Doet het licht het? 
Het nalopen van een fiets kost u een paar minuten. En het is een leuk klusje om 
samen met uw kind te doen. 
 
Handleiding Fietscontrole 
Aan deze punten moet een fiets ten minste voldoen: 

1  Het stuur zit goed vast.  
2  De bel is goed te horen.  
3  De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 
4  De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken.  
5  Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten. 
6  De voorband is heel en heeft voldoende profiel.  
7  De achterband is heel en heeft voldoende profiel.  

8  De spaken in beide wielen zitten goed vast. 
9  De trappers zijn voldoende stroef. 
10  Het zadel zit goed vast. 
11  Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld: je kunt met beide voeten net de  
          grond raken.  
12  De ketting is goed afgesteld: niet te slap, niet te strak. 

 
De verplichte reflectie: 
13  Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht.  

http://www.logopedieterheijden.nl/


14  Er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan de wielen. 
15  Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 
 

 
 
Deze punten zorgen voor extra veiligheid: 
16  De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht. 
17  Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht. 
18  Indien van toepassing: de dynamo werkt goed, ook bij nat weer. 
19  Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in het frame. 
20  Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp . 

 

Als de fiets voldoet aan punten die zijn gesteld bij 1 t/m 15, dan is de fiets geschikt om 
overdag mee de weg op te kunnen. Ook mag de fiets dan gebruikt worden voor het VVN 
praktisch Verkeersexamen.  
Voldoet de fiets ook aan de punten 16 t/m 20, dan is de fiets ook in het donker en 
overdag bij slecht zicht geschikt om op de weg te rijden.  
  
Voldoet de fiets aan alle punten van de fietscontrolekaart, dan krijgt de fiets de ‘OK-

sticker’ van Veilig Verkeer Nederland.  
 
Fietscontrole voor het VVN praktisch Verkeersexamen  
Voldoet de fiets niet aan alle punten van 1 t/m 15, dan wordt de fiets afgekeurd voor 
het VVN praktisch Verkeersexamen. Het type fiets (zoals mountainbike, racefiets, 

omafiets, vouwfiets) maakt niet uit voor het VVN praktisch Verkeersexamen, zolang de 
fiets ten minste aan de punten 1 t/m 15 voldoet.  

https://www.bing.com/images/search?q=fietscontrole&id=BA317A45DD32FF43DBE5E51677DEC42A51750CC6&FORM=IQFRBA

