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Belangrijke data
Beste ouders, verzorgers,

3-9-2019

De kinderen zijn inmiddels een kleine twee weken lekker aan
de slag op school en de vakantie lijkt alweer zo ver weg. De
extreem warme dagen aan het begin van deze week heeft
iedereen goed doorstaan mede omdat we met de
bovenbouwgroepen terecht mochten in het zwembad. We
willen het zwembad hiervoor nogmaals hartelijk danken!
Gisteren hebben alle kinderen een voucher van de Niervaert
meegekregen, omdat we school van de maand zijn! Met
deze voucher kunnen jullie met korting gebruik maken van dit
zwembad in september.

19.00u. MR vergadering

Op 10 september staat de algemene informatieavond
gepland voor dit schooljaar. In de kalender staat echter een
verkeerde datum gedrukt. Zo is er ook een fout geslopen in
de weeknummers medio 2020. In de eerste week van het
nieuwe schooljaar is de kalender/verkorte schoolgids
uitgedeeld. Mocht u (nog) een exemplaar willen, kunt u deze
afhalen bij juf Lous.
Op dinsdag 17 september komt de schoolfotograaf langs. Er
is gekozen met dezelfde fotograaf te werken als het
afgelopen jaar. Er worden individuele foto’s, groepsfoto’s en
broertjes/zusjesfoto’s gemaakt. Er wordt na schooltijd de
mogelijkheid geboden om broertjes/zusjes die nog niet op
school zitten (of inmiddels van school af zijn) samen met het
kind dat wel op school zit, op de foto te zetten. Wanneer u
hier interesse in heeft kunt u dit mailen uiterlijk maandag 2
september naar post@basisschool-willemdezwijger.nl.

5-9-2019
8.30u inloopspreekuur
CJG met Toos de Moor
5-9-2019
Jaarvergadering OR
10-9-2019
Algemene
informatieavond 18.30u19.30u meer info volgt
17-9-2019
Schoolfotograaf meer
info volgt

Zwembadpret maandag
26 augustus

Vriendelijke groeten Team Willem de Zwijger
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Herhaling belangrijke zaken betreffende het nieuwe schooljaar:
Schooltijden 2019-2020 groep 1 t/m 8:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30u-12.00u
8.30u-12.00u
8.30u-12.15u
8.30u-12.00u
8.30u-12.00u

13.00u-15.00u
13.00u-15.00u
(alle leerlingen zijn vrij woensdagmiddag)
13.00u-15.00u
13.00u-15.00u (groep 1 t/m4 ’s middags vrij)

Voor alle groepen is er ’s ochtends vanaf 8.15u vrije inloop.
Gymtijden 2019-2020:
Groep 1/2 maakt gebruik van de speelzaal die gehuisvest is in de school. De groepen 3 t/m 8
maken gebruik van gymzaal Kerkring op de maandagen. Buiten de maandagen om worden er
ook de nodige spellessen buiten verzorgd op de overige dagen.
8.30u 9.35u 10.40u 13.30u -

9.35u
10.40u
11.45u
14.45u

groep 8
groep 5
groep 3-4
groep 6-7

gymles van meester Stef
gymles van juf Thalisia
gymles van juf Manon
gymles van juf Erica en meester Victor

Overblijfouders gezocht!
Omdat er steeds meer kinderen overblijven tussen de middag, hebben we
meer overblijfouders nodig om het overblijven in goede banen te kunnen
blijven leiden. Wanneer er meer kinderen gaan overblijven en er
onvoldoende overblijfouders zijn, zal het overblijftarief helaas verhoogd
moeten worden. Mede door de hulp van overblijfouders kan er een laag
tarief worden gehanteerd!
De overblijfcommissie is dan ook weer hard op zoek naar overblijfouders
die willen meehelpen! Naast dat het supergezellig is om samen met een
groep ouders de kinderen te ondersteunen bij het overblijven, leer je veel
kinderen kennen en krijg je ook echt een kijkje in de school.
Overblijfouders ontvangen sowieso een vrijwilligersvergoeding.
Komt u ons team versterken? U kunt u zich bij mij opgeven.
Vriendelijke groeten, Lisanne Schipper
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BOUW!
Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn we ook weer begonnen 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.

Kunstweek Fort Sabina 2019
De voorbereidingen voor de Kunstweek op Fort Sabina van 11 t/m 15 september zijn in volle
gang. De Kunstweek maakt onderdeel uit van de Kunst en Cultuurroute 2019 en alle groepen
van de Willem nemen deel aan dit prachtige initiatief!
Op maandag 9 september vinden er workshops plaats op school voor de groepen 1 t/m 5.
Maar liefst 6 vakdocenten komen op deze maandag 9 september werken aan kunst met de
groepen 1 t/m 5. Groep 1-2 gaat aan de slag met “Natuur mobielen” , groep 3-4 gaat zich
bezig houden met “Reusachtige Duurzame Vlinders” en groep 5 met “Keramiek Insecten”.
De groepen 6,7 en 8 gaan letterlijk zelf aan de slag op het Fort Sabina met het thema “natuur
op het Fort”. Onder leiding van diverse vakdocenten gaan de leerlingen installatiekunst
maken.
Alle kunstwerken worden tentoongesteld op het Kinderkunstplein op Fort Sabina vanaf 11
september in de middag!
Alle kinderen, hun ouders en andere
belangstellenden worden op 11 september om
13:30 uur welkom geheten op het Fort waarna
de expositie feestelijk en officieel geopend zal
worden om 13:45 uur. Daarna is er alle ruimte
om de kunstwerken te bekijken en te
bewonderen! Blijf gerust nog even hangen op
het Fort Sabina. Er is van alles te beleven en
diverse professionele kunstenaars hebben ook
hun werken tentoongesteld. Kijk eens rond en
geniet van de natuur, de kunst en natuurlijk Fort
Sabina!
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OBS Willem de Zwijger speelt op ‘SEEF’ en gaat daarom
voor het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Om verkeerseducatie op scholen te
stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het
Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor
verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.
Waarom deelnemen aan het BVL?
Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om
te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).
Er is een aantal BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de
verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen.. De essentie van het BVL is dat scholen
punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school
bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen
verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht
voor de schoolomgeving en de routes naar school. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.
Als er genoeg punten zijn gescoord, ontvangen we het Label als tastbaar bewijs van de
geleverde kwaliteit.
Inmiddels is er door het team hard gewerkt aan de verkeerseducatie. Er is een nieuwe
methode voor verkeer, een nieuwe route voor het verkeersexamen en de fietsen worden
regelmatig gecontroleerd op oa. verlichting.
Voldoende reden voor de provincie om het Brabants Verkeersveiligheidslabel aan de Willem
uit te reiken.
Wanneer deze uitreiking plaats gaat vinden hoort u tzt..
Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.
Voelt u zich betrokken bij het verkeersonderwijs op en om de school en wilt u bijdragen aan de
verkeersveiligheid van onze kinderen neem dan contact op met juf Annemarie.
annemarie@basisschool-willemdezwijger.nl
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Wist u dat…
-

Wij zijn school van de maand zijn bij Optisport de Niervaert!
Daarom mogen alle leerlingen van onze school in de maand september ’18
gaan zwemmen bij Optisport De Niervaert voor slechts € 2,50 p.p. op
woensdag en zaterdag!
Iedereen krijgt een voucher mee op school welke je dient te laten zien bij het zwembad.
Voor kinderen zonder zwemdiploma en kinderen met een zwemdiploma t/m 7 jaar dienen
een volwassene met zwemdiploma mee te nemen ter begeleiding.
De volwassene die mee gaat met het kind met zwemdiploma t/m 7 jaar ten behoeve van
aanspreekpunt en niet gaat zwemmen, hoeft ook geen entree kosten te betalen.
Met wie ga jij lekker zwemmen?

Welkom
In september starten Noah-Fay en Hannah in groep 1-2. Wij wensen Noah-Fay en Hannah heel
veel speel- en werkplezier toe op de Willem.

Volgende Willem Spreekt: eind september
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