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Beste ouders, verzorgers,
We zijn nog maar net begonnen in het nieuwe jaar en er is
weer allemaal nieuws te melden. Juf Jasmijn is inmiddels
bevallen van een prachtige zoon met de naam Gijs. De
nieuwe leerlingen die op 7 januari zijn gestart, hebben
inmiddels allemaal hun plek gevonden op de Willem en
Willem II. Ook de theaterlessen voor de groepen 5 en 6 zijn
inmiddels
begonnen
en
vinden
plaats
op
de
woensdagochtend. Er is een heus letterfeest geweest in
groep 3 en de kinderen van groep 8 hebben het onder
andere druk met het bezoeken van open dagen van
middelbare scholen. Voor medio februari krijgen alle ouders
en kinderen van groep 8 een uitnodiging voor het
adviesgesprek met meester Stef.

Belangrijke data
14-2-2019
Inloopspreekuur Toos de
Moor CJG
1-3-2019
Carnaval alle leerlingen om
12.00u vrij
2-3-2019 t/m 10-3-2019
Voorjaarsvakantie
12-03-2019
Vervolg avond 29 januari
14-03-2019
20.00u OR-vergadering

Op dinsdag 29 januari heeft een goed bezochte avond
plaatsgevonden in gebouw Irene met betrekking tot een visie
op de toekomst van het basisonderwijs in Willemstad. De
vragen die deze avond aan de orde kwamen zijn:

1. verwachtingen t.a.v. onderwijs 0-12 jaar
2. verwachtingen t.a.v. keuzevrijheid versus samenwerking
beide scholen
3. verwachtingen t.a.v. sociaal maatschappelijke functies (bijv.
jong ontmoet oud)
4. verwachtingen t.a.v. samenwerking sport, cultuur, muziek
Mocht u nog ideeën hierover hebben, kunt u dat sturen naar
post@basisschool-willemdezwijger.nl Ik zal er zorg voor
dragen dat uw opmerkingen en ideeën worden
meegenomen in het ontwikkelen van de visie.
Vriendelijke groet, Lous Paijens
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Schoolbezoek Ad Goossens (directeur-bestuurder OBO)
Op 15 januari heeft Ad Goossens onze school bezocht en onder andere gesproken met diverse
leerlingen en ouders. Wij willen u de volgende uitspraken niet onthouden:
‘Willem de Zwijger is een hele leuke school met ook een heleboel goede leerkrachten die
aardig zijn en goed lesgeven. Je kunt de meesters en de juffen vertrouwen. Kinderen die
problemen hebben of meer kunnen, worden goed geholpen’
‘We doen steeds creatieve dingen. Er zijn ook meesters’
‘We zijn allemaal vrienden en we vinden elkaar aardig. Kanjertraining werkt goed. We
besteden er in de klas aandacht aan en we vertrouwen elkaar’
‘Hier wordt eigenlijk niet gepest. Bij Kanjer leren we stop te zeggen’
‘Hier wordt minimaal gepest, het wordt meteen de kop ingedrukt. Alle kinderen gaan samen.
Alle kinderen zijn gelijk’
‘Het is heel bijzonder dat je op zo’n warme manier en met begrip ontvangen wordt’
‘De communicatie is prima. Er wordt ook goed geluisterd en je kunt ook informatie delen’
Wat zowel Ad een punt van aandacht vindt evenals de ouders waarmee hij sprak is de
verkeerssituatie bij school en dan met name bij het wegbrengen en halen van de kinderen. Wij
vragen u nogmaals rekening te houden met het gegeven dat we zijn gehuisvest midden in een
woonwijk. In verband met noodzakelijk medisch vervoer van bewoners van het woonerf recht
tegenover school willen wij u vragen zo kort mogelijk voor school te parkeren bij het halen en
brengen van uw kind(eren).

Oproep techniekweek
In de week van 20 mei organiseren we op de Willem een techniekweek.
Wij zijn op zoek naar nog een aantal enthousiaste ouders met een 'technisch' beroep die hier
meer over willen vertellen of een workshop zouden willen verzorgen.
Zou u dit leuk vinden of is er iemand in uw kennissenkring, die dit zou willen?
Laat het ons weten op stef@basisschool-willemdezwijger.nl

Koningsspelen informatie
De Koningsspelen zullen worden gehouden op 12 april. Net als de afgelopen jaren zal deze dag
door de twee scholen samen worden georganiseerd. Na overleg met de Singel is besloten die
dag een continurooster te draaien. Dit houdt in dat de leerlingen om 14.00u klaar zullen zijn. De
kleuters zullen om 12.00u klaar zijn, net als altijd. Wij willen u vragen om de kinderen uit de
groepen 3 en 4 die middag ook tot 14.00u aanwezig te laten zijn, gezien de indeling van die
dag qua spel en ontspanning. Binnenkort volgt er meer (praktische) informatie.

2e rapport
Het tweede rapport zal worden meegegeven op vrijdag 15 maart. De week erna zullen de
rapportgesprekken plaatsvinden. Net als de vorige keer kunt u zich t.z.t. via Parro inschrijven.
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BOUW!
We zijn inmiddels bijna een jaar bezig met het programma Bouw! Dit computerprogramma is
bedoeld voor leerlingen in groep 2 t/m 4. Sommige leerlingen hebben moeite met de
beginnende leesvoorwaarden waaronder de klank-letterkoppeling. Door spelenderwijs te
oefenen met letters, klanken en rijmen wordt een vlotte woordherkenning gestimuleerd.
Wanneer uw kind in aanmerking komt voor BOUW! wordt u door de leerkracht geïnformeerd.
Wij zijn van mening dat het werken met BOUW! een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van
school en ouders. Alleen bij een goede samenwerking, waarbij er thuis ook wordt geoefend,
heeft het programma een kans van slagen. Voor alle duidelijkheid; er kan geen aanspraak
gemaakt worden voor de aanvraag voor vergoede diagnostiek wat betreft leesproblemen,
wanneer er grote onverklaarbare gaten in het tijdschema van het oefenen zijn ontstaan en er
dus niet structureel 1 uur in de week geoefend is. Het is dus echt van belang dat er thuis ook
wordt geoefend. Wij vragen slechts 20 minuten per week oefentijd thuis.

Hoofdluizen gesignaleerd
Er is inmiddels een bericht aan alle ouders via Parro verzonden over de luizenplaag die dreigt
te ontstaan op school. Hieronder is een stuk tekst opgenomen van het Landelijk Steunpunt
Hoofdluis. Tevens is bij deze Willem Spreekt een aparte bijlage meegestuurd met kam instructies
om thuis te bewaren.
Hoofdluispreventie is de verantwoordelijkheid van ouders. De luizencontrole op school is een
extra controle en moet gezien worden als ondersteuning voor de ouders. Kam de avond voor
elke luizencontrole op school thuis je kind(eren) met een luizenkam/netenkam. Sowieso is thuis
regelmatig controleren de beste optie om hoofdluis te voorkomen.
Waarom?
Naast de controle op school moet je zelf thuis controleren om 2 redenen:
- We vinden bij de controle op school natuurlijk liever geen luizen. Als iedereen thuis alvast
controleert is de controle snel klaar. Prettig voor de luizenouders, jezelf en vooral voor je kind.
- Op school wordt er alleen gecontroleerd en niet gekamd. De kans dat er iets over het hoofd
gezien wordt, is aanwezig.
Hoe?
1). Kam het haar goed uit met een
gewone kam of borstel.
2). Kam scheidingen in het haar en
verdeel het haar in strengen.
3).Gebruik een luizenkam/netenkam.
Begin dicht bij het hoofd en kam in
één keer door tot aan het einde van
de streng. Kam boven wit papier of
de wasbak. Luizen vallen (indien
aanwezig) dan op het papier of in de
wasbak. Luizen zijn grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels en neten zijn grijs-wit. Inspecteer
het haar achter de oren en in de nek extra goed.
Figuur: Neet en luis
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Piep zei de muis
Piep zei de muis is een club voor kinderen
van 4-8 jaar die extra steun nodig hebben,
omdat ze thuis of in omgeving te maken
hebben met spanning of stress.
Informatie voor verwijzers en ouders
Soms gebeuren er dingen in een gezin waar
een kind zich geen raad mee weet. Een
ouder die ziek is, een scheiding, veel spanningen, ruzie of geweld. Kinderen kunnen hierdoor in
de verdrukking komen. Ze worden stil, uiten zich moeilijk, of zijn juist verdrietig en boos.
'Als ik maar lief ben, don wordt mijn moeder wel weer beter"
Leren dat problemen niet door hen komen
PIEP zei de Muis is er voor kinderen van 4 tot 8 jaar die een extra steuntje kunnen gebruiken.
Kinderen kunnen moeilijk omgaan met stress in hun omgeving. Ze overzien níet wat er aan de
hand is. Werkelijkheid en fantasie lopen door elkaar en ze betrekken de problemen op zichzelf.
Bij PIEP merken kinderen dat ze niet de enige zijn waar het thuis anders gaat. De club is voor
kinderen in bijvoorbeeld de volgende situaties:
-

een ouder die ernstig ziek of depressief is
ouders die gaan scheiden
veel ruzie of geweld
er overlijdt iemand
een broertje of zusje dat ernstig ziek is of Autisme of ADHD heeft

Wat doen we bij PIEP?
Bij de 'Piep zei de Muis' club merken kinderen dat zij niet de enige
zijn waar het thuis misschien iets anders toegaat. De kinderen leren
op een speelse manier in 15 bijeenkomsten:
-

dat zij geen schuld hebben aan hetgeen er om hen heen
gebeurt .
hun eigen gevoelens herkennen en ermee om gaan.
vaardigheden om makkelijker met de thuissituatie om te
gaan.

We werken daarnaast met een schatkist, waaraan we iedere
week een schat toevoegen. Zoals een poppetje voor als het kind
verdrietig is, een steen als het kind kracht nodig heeft en een
toverstokje om de wereld om zich heen te veranderen. De piepgroep wordt begeleid door Toos en Aafke.
De 'Piep zei de muis' club is een plek waar kinderen plezier hebben, vriendjes maken en even
iets helemaal voor zichzelf hebben. De meeste kinderen kunnen dan ook niet wachten en
tellende nachtjes af tot de volgende club!
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Steun voor het gezin
Tijdens de 5 ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de club doen en waarom. Zo
kunnen ouders ook met hun kind over de club praten en uw kind laten weten dat ze hem of
haar steunen. Verder bespreken we zaken waar ouders tegenaan lopen bij de opvoeding van
hun kind. Samen zoeken we dan naar oplossingen. Daarnaast praten we met de ouders over
aandacht voor je kind, ook als je overbelast bent. Ouders kunnen altijd met hun vragen bij ons
terecht. Aan het einde van de PIEP-groep is er een eindgesprek met de ouders en kunnen we
samen kijken naar hoe het in de groep gegaan is.
Wanneer is de groep?
Het programma bestaat uit 15 bijeenkomsten van anderhalf uur
voor de kinderen en 5 bijeenkomsten van anderhalf uur voor de
ouders. Er doen maximaal 10 kinderen per groep mee.
Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek, in de vorm
van een huisbezoek, met (een van) de ouders en het kind plaats.
De groep is na school van 16.00 uur tot 17.30 uur en vindt plaats in
Zevenbergen.
Kosten
De cursus is alleen bedoeld voor kinderen die woonachtig zijn in
de gemeente Moerdijk, Voor hen is het gratis.
Hoe kun je je aanmelden voor de groep?
Er kan aangemeld worden bij Toos en Aafke. Nadat je aangemeld bent neemt een van hen
contact met je op voor het maken van een kennismakingsgesprek bij jou thuis. Zij werken bij
GGZ WNB (Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant) en het Centrum Jeugd en
Gezin.
Voor vragen, informatie en aanmelden:
Toos de Moor Telefoon: 06-15041637 Email: t.moor@ggdwestbrabant.nl
Aafke Bakx Medewerker Jeugd preventie Telefoon: 06-12989502
E-mail: a.bakx@ggdwest-brabant.nl
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Goed voornemen: vaker voorlezen!
Voorlezen is fijn en ontzettend nuttig. Van 23 januari tot en met 2 februari zijn de Nationale
Voorleesdagen. Veel scholen doen mee door het organiseren van een voorleesontbijt of het
brengen van een bezoek aan de bibliotheek. Thuis kunt u natuurlijk
ook samen een mooi boek openslaan. Dat is niet alleen gezellig,
voorlezen is ook goed voor de woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Ook voor kinderen die al behoorlijk goed zelf kunnen lezen.
Op www.nationalevoorleesdagen.nl staan verschillende voorleestips.
Bijvoorbeeld over het kiezen van een geschikt boek, of het praten
over een boek met uw kind. Ook vindt u er de
Prentenboeken TopTien van 2019. Allemaal boeken die te leen zijn bij
de Bibliotheek VANnU of natuurlijk bij een haal- en brengpunt
van VANnU bij u in de buurt.
Wist u trouwens al dat de Bibliotheek VANnU door het jaar heen regelmatig voorleesactiviteiten
organiseert voor kinderen? Zo is er o.a. een maandelijks peutervoorleesuurtje. Kijk
op www.bibliotheekvannu.nl voor meer activiteiten.

Tekenlessen:
Ik ben Cindy Kivit en geef tekenlessen in Willemstad, Voorstraat 2, “Bij Betsie”
Op di. middagen voor volwassenen en nu ook aan kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, 1x
per mnd. op wo. middag.
€15 per les, per kind, alle materialen en iets lekkers
inbegrepen.
Vindt jouw zoon of dochter het heerlijk om te tekenen?
Dan kan ik hem/ haar de juiste begeleiding, tips en
materiaalkennis geven.
Op een speelse manier en in een gezellige sfeer help ik ze
hun talent goed en veelzijdig te ontwikkelen.
Een proefles kost €10,Er is nog plaats voor 2 groepen van 6 tot 8 kinderen.
Cindy Kivit 0654294042
Info@cindykivit.nl
www.cindykivit.nl

Welkom
In februari starten Jax en Aren in groep 1-2.
Wij wensen Jax en Aren heel veel speel- en werkplezier toe op de Willem.

Volgende Willem Spreekt: 27 februari
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