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Belangrijke data
Beste ouders, verzorgers,

2-10-2019

De maand september stond bol van de creatieve en
bij(zondere) activiteiten. Begin september hebben alle
kinderen van de Willem prachtige creaties gemaakt die
nog steeds worden tentoongesteld in Fort Sabina.
Absoluut een bezoek waard!

Start Kinderboekenweek

Op vrijdag 20 september hebben vier medewerkers die
nauw betrokken zijn bij
Stichting
Bei
zeer
informatieve
lessen
verzorgd
voor
alle
kinderen met betrekking
tot de bij en met name
hoe belangrijk bijen zijn
voor de samenleving. De
kinderen hebben ook mogen kijken in een bijenkast en
materialen gezien en gevoeld die imkers gebruiken.
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met als
thema dit jaar: Reis mee! Op de Willem zal dit thema
volop aan de orde komen waarbij ook (reis)vervoer
wordt besproken. Als je gaat reizen kan je dat op
verschillende manieren doen. Denk bijvoorbeeld aan de
trein, de auto, het vliegtuig of een boot. In alle groepen
heeft juf Conny een stapel boeken gebracht waarbij het
thema Reizen centraal staat en waarbij verschillende
lesbrieven zullen worden gebruikt. Woensdagochtend
starten alle groepen op de hoofdlocatie waarbij we
duimen voor droog weer zodat de opening van de
Kinderboekenweek buiten kan plaatsvinden.

10-10-2019
OR vergadering
12-10-2019
Start herfstvakantie
23-10-2019
Studiedag
Kanjertraining. Alle
kinderen vrij
25-10-2019
BVL labeluitreiking (meer
info volgt)
31-10-2019
MR vergadering

Kinderboekenweek
2019

Vriendelijke groeten Team Willem de Zwijger
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Parro en privacy-instellingen doorgeven
Parro en de school doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy
van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening
gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier
gevonden om dit heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op te
lossen. Alles staat in 1x op de juiste plek in het vertrouwde ParnasSys.
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het
begin van het schooljaar kunnen ouders via Parro hun voorkeuren doorgeven. Deze
voorkeuren kunt u overigens te allen tijde aanpassen!
Dit kunnen ouders doen via de volgende stappen:
•

Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.

•

Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.

•

Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

•

Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld. Als
bonus wordt dit voor de school automatisch geadministreerd in ParnasSys.

Wat zijn de voordelen voor jou als ouder?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming voor
geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft
doorgeven.

Passend Lezen
Bibliotheekservice Passend lezen: Met Superboek wordt lezen leuk!
Lezen is leuk. Maar voor kinderen/ jongeren met een leesbeperking is lezen vooral lastig.
Passend lezen helpt het lezen makkelijker te maken. Bijvoorbeeld met de speciale Superboek
- collectie. Dit zijn boeken en tijdschriften in o.a. gesproken vorm of karaoke. En tot 18 jaar is
lid worden gratis! Word lid van Passend Lezen!
Lezen kan altijd! Dus ook als je blind, slechtziend of dyslectisch bent. Bibliotheekservice
Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeperking een passende oplossing, zoals
Audiolezen, Braillelezen, Letterlezen en Combilezen.
De collectie van Passend Lezen bestaat uit meer dan 75.000 gesproken boeken en een
uitgebreide kiosk met circa 125 gesproken titels van populaire kranten en tijdschriften.
Aanvullend zijn er ruim 15.000 brailleboeken verkrijgbaar. Daarmee komt leesplezier binnen
ieders bereik. De collectie is exclusief beschikbaar voor kinderen en volwassenen met een
leesbeperking.
Meer weten? Ga naar www.passendlezen.nl
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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. Save/Seef the date: 25 oktober!
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…
-

Juf Manon en meester Stef een dochter verwachten? Er kwam
roze confettie uit de kanonnen.
We hard bezig zijn met het regelen van de vervanging van juf
Manon?
Zodra bekend is hoe invulling gaat worden gegeven aan de
vervanging van juf Manon, we u dit meteen laten weten?
Groep 3-4 afgelopen donderdag een hele gave, maar wel
behoorlijk natte hockeyclinic
hebben gevolgd in
Zevenbergen?
- Alle groepen nieuwe
wisbordjes hebben ontvangen?
- De groepen 7 en 8 vrijdag 4 oktober de expeditie
“Stelling van Willemstad’ gaan lopen?
- Hieronder meer informatie over deze expeditie is te
lezen?

Expeditie Stelling van Willemstad
Tijdens de Vestingstedendagen in Willemstad op 5 en 6 oktober
wordt de expeditie Stelling van Willemstad gelanceerd. De
expeditie neemt de bezoeker mee in een Augmented Reality route
waar de geschiedenis van Willemstad op een bijzondere manier
verteld wordt.
Tijdens deze interactieve, avontuurlijke route volgt de bezoeker
hoofdpersoon Theuntje Penningsbroot. Zij leidt je door de stad langs
alle historische plekken zoals het Kruithuis, Bastion Holland en Groningen en laat door de
tijden heen haar visie over de Stelling van Willemstad schijnen. Zo leert de bezoeker onder
andere over de inundatie, beschieting van Fort De Hel in 1793 en worden de bunkers van
de Tweede Wereldoorlog bezocht.
De expeditie maakt gebruik van Augmented Reality en speciaal tijdens de
Vestingstedendagen met live action. Om de gratis expeditie te kunnen lopen download je
de PopMonument app in de app-store voor iOS en Android. Meer informatie via
www.popmonument.nl/expeditie-stelling-van-willemstad

Volgende Willem Spreekt: eind oktober
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