Deken Wehmeijerschool

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020
27e jaargang nr. 01
Redactie: Juf Marian, Juf Liselotte & Juf Ans

CONTACTGEGEVENS
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Arnold en meneer
John als directeur
Schoolontbijt
Oudergesprekken

Sinterklaasviering
In de onderbouw
Surprise in de
bovenbouw
Kerstviering

maandag 19 t/m
vrijdag 23 oktober
donderdag
29 oktober

donderdag
5 november
maandag
23 november t/m
donderdag
26 november
vrijdag
4 december

vrijdag
18 december

START SCHOOLJAAR 2020 -2021
Het schooljaar zijn we goed gestart. Het
blijft natuurlijk jammer dat alles anders is
vanwege Corona. Gelukkig kunnen we
met de kinderen in de klassen gewoon
alles door laten gaan.
Juf Liselotte is gestart in groep 7/8. Wij
zijn heel blij met haar.
In groep 5/6 is op 5 oktober juf Danique
gestart. We zijn heel blij dat we een goede
opvolger voor onze kanjer juf Marian
gevonden hebben.
Meneer Arnold is ook tijdens de start van
het schooljaar gestart aan het laatste

stukje van zijn onderwijscarrière.
Meneer John zien we nog wel op school
als I.C.T’er, maar als directeur neemt hij
samen met juf Marian en meneerArnold
afscheid.
Wij hebben door de fijne start zin in de
rest van het schooljaar. We hopen wel dat
we u als ouder weer wat vaker kunnen
gaan zien. En nogmaals, u kunt ons altijd
bellen of mailen via SchouderCom.
TIPS VOOR HUISWERK
Zoals ieder jaar aan het begin van een
nieuw schooljaar willen we een aantal tips
geven voor het helpen bij huiswerk.
 Spreek met uw kind af dat het op
een vast tijdstip begint. Het ene
kind heeft behoefte aan even
ontspanning na school, een ander
kind wil het liefst meteen
beginnen.
 Zorg voor een prettige, niet
afleidende werkplek, bijvoorbeeld
niet bij de televisie.
 Begin met huiswerk, als het
mogelijk is, op de dag waarop het
is opgegeven; dan komt de leerstof
er goed in te zitten.
 Bij leerwerk kun je beter 3 keer
tien minuten iets leren dan één
keer dertig minuten. Dus beter
vaak en kort dan éénmaal lang.
 Herhalen, herhalen en nog eens
herhalen is de wet van het leren.
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Leerwerk is geen leeswerk. Zorg
voor afwisseling bij het leren.
Noteer de belangrijkste punten,
maak een samenvatting en/of
schema.
Zorg dat er enige tijd zit tussen het
moment waarop uw kind zegt dat
hij/zij “ het kent” en het tijdstip
waarop u hem/haar overhoort.
Wanneer een kind opdrachten
moet maken, zeg het niet meteen
voor, maar zoek samen naar het
goede antwoord.
Vraag aan de kinderen naar de
resultaten. Als al deze tips niet
blijken te werken, neem dan
contact op met de leerkracht.

NIEUWE LEERKRACHTEN EN
ONDERWIJASSISTENTE
Mijn naam is Isabella van Herwijnen. Ik
woon in Velddriel en ben getrouwd.
Samen hebben we twee
zonen van 21 en 23
jaar.
Na mijn baan als
management
assistente/secretaresse
heb ik de opleiding van
peuterleidster behaald en ben begonnen
als peuterleidster in Velddriel en
Kerkdriel. Daarna voltooide ik de opleiding
van onderwijsassistente en kwam al snel
aan het werk in Zaltbommel op de
Franciscusschool. Na een periode van 13,5
jaar kwam de vacature van
onderwijsassistente in Velddriel voorbij en

twijfelde ik geen moment om te
solliciteren. Deze beslissing bleek de juiste
te zijn want ik heb het super naar mijn zin
op deze kleine, gezellige school met al die
leuke kinderen en een gezellig team. Ik
hoop hier nog wat jaren mee te mogen
draaien.
Ik ben Liselotte Schröder,
ik ben 27 jaar oud en
samen met mijn vriend
Bart woon ik sinds
februari in Ammerzoden.
Sinds dit schooljaar werk
ik vijf dagen per week in
groep 7/8. Ik heb het enorm naar mijn zin.
In mijn vrije tijd zing en lees ik graag. En
sinds kort heb ik ook een eigen gitaar. Het
zal wel nog even duren voordat ik die ook
daadwerkelijk in de klas kan gaan
gebruiken, maar oefening baart kunst!
Ik ben Danique
Raijmakers, 24 jaar en
woonachtig met mijn
partner in Genderen. Na
de herfstvakantie neem ik
het stokje van juf Marian
over in groep 5/6. Via deze weg wil ik mij
dan ook graag aan jullie voorstellen.
Na mijn opleiding tot pedagoog en een
jaar werkzaam te zijn geweest in Amerika,
besloot ik dat ik toe was aan een nieuwe
uitdaging; leerkracht in het basisonderwijs. Deze opleiding heb ik begin dit
schooljaar versneld afgerond en de
afgelopen weken ben ik druk in de weer
geweest als invaller.
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Ik geniet enorm van mijn werk als juf en
zie er erg naar uit om in samenwerking
met juf Ans, collega’s, leerlingen en jullie
als ouders/verzorgers mijn start te maken
op de Deken Wehmijerschool.
Op de vrijdag, wanneer juf Ans lesgeeft in
de groep, ben ik te vinden in Alem op de
St. Odradaschool. Hier zal ik het komende
jaar in groep 5/6 lesgeven op de
vrijdagochtend.

bijenhotels maken en daarna
beschilderen, zodat in het voorjaar van
2021 de vogeltjes en de bijtjes in heel
Velddriel een mooi onderkomen hebben.
Zo leveren wij samen met de kinderen een
bijdrage aan de natuur.
De stemperiode start op 5 oktober en
eindigt op 25 oktober. Alleen leden
kunnen stemmen.

Bij vragen of gewoon een praatje, staat
mijn ‘deur’ via Schoudercom of per
telefoon (i.v.m. de maatregelen van dit
moment) altijd open!

Bent u lid van de Rabobank? Heeft u de
stemcode al ontvangen? Bent u lid en
gebruikt u de RaboApp?
Dan vragen wij u ook dit jaar weer
maximaal (2x) te stemmen op ons:
Stichting Dorpsraad Velddriel.

BEDANKT
Familie van Kessel heel erg bedankt voor
de doos appels. We hebben er heerlijke
appelflappen van gemaakt met alle
kleuters.

Hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer
geld we ontvangen voor het realiseren
van ons doel. Laat uw stem niet verloren
gaan.

VANUIT DE DORPSRAAD VELDDRIEL
Kids-Club doet mee met de
Rabo ClubSupport
Door de Corona-maatregelen is het
momenteel niet mogelijk om een Kidsclub te organiseren. Niet alleen de
kinderen missen de Kids-Club, maar de
organisatoren Jan-Willem, Maria en
Beppie missen ook de kinderen.
Met uw hulp (stem) kunnen we, zo gauw
als het weer mogelijk is, samen met de
kinderen zoveel mogelijk vogelhuisjes of

Stem op Dorpsraad Velddriel, 2x mag ook,
of op een van de andere Velddrielse
deelnemers:
- Jeugdraad De Schumers
- Stg S.C.W. De Muggenheuvel
- Stg. Oranjecomite Velddriel
- Voetbalvereniging R.K.V.S.C.
- Stichting Open Bejaardenwerk
Nooitgedacht
- Fanfare La Harpe
Met de landelijke actie Rabo ClubSupport
investeert de Rabobank een deel van de
winst in lokale clubs, verenigingen en
stichtingen. Dit jaar stelt de Rabobank €10
per lidmaatschap beschikbaar. Rabobank3
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leden bepalen via een individuele
stemming hoe het totale bedrag wordt
verdeeld onder de verenigingen en
stichtingen die meedoen.
Stemmen verloopt dit jaar via de Rabo
App of via Rabo Internetbankieren.
https://www.raboclubsupport.nl/stemcode...

De leerlingen van groep 8 hebben
opdrachten bedacht die passen bij onze
geschiedenis en lesgegeven aan de andere
kinderen van de school. Er zijn met Jarno
en Martijn kettingreacties gebouwd (Tijd
van burgers en stoommachines) en er zijn
met Germ en Enrique middeleeuwse
letters gekleurd (Tijd van monniken en
ridders). Bij Anneroos en Kiki werden
grottekeningen gemaakt zoals ze dat
deden in de tijd van de jagers en boeren.
En bij Stan en Jayse werden er kastelen
gebouwd (Tijd van Steden en Staten).

KINDERBOEKENWEEK 2020: En toen…
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 zijn
we terug gegaan in de tijd. Om de
Kinderboekenweek te openen, hebben we
met de hele school gedanst in de aula op
het kinderboekenweeklied van Kinderen
voor Kinderen (En toen). Ook hebben de
kinderen van groep 5 t/m 8 samen gelezen met de kinderen van groep 1 t/m 4.

In alle klassen is hard gewerkt aan het
schrijven van verhalen, het kleuren van
kleurplaten en het maken van prachtige
riddertekeningen. Ook dit jaar zijn
hiervoor weer zilveren en gouden
penselen en griffels uitgereikt.
De gouden griffels zijn gewonnen door
Kiki (groep 8) en Suze (groep 6).
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De zilveren griffels zijn gewonnen door
Estelle (groep 7) en Fay (groep 5).
De gouden penselen zijn gewonnen door
Finn (groep 2) en Teun (groep 4).
De zilveren penselen zijn gewonnen door
Ania (groep 1) en Esmee (groep 3).

Een voorbeeld: als een kind per dag
2 pakjes drinken verbruikt, 1 als
tussendoortje en 1 bij de lunch dan zijn
dat per week 10 pakjes. Er zitten ongeveer
20 kinderen in een klas. Per klas zouden
dat 200 pakjes per week zijn! Gelukkig zijn
er al veel kinderen met een herbruikbare
beker en zijn we daar heel blij mee. Want
al dat afval moet ook weer afgevoerd
worden.
Zo zijn er meer voorbeelden te verzinnen
en waarschijnlijk weet u er zelf ook nog
een aantal.
We zouden er naar willen streven dat alle
kinderen op onze school gebruik gaan
maken van een goed afsluitbare
drinkbeker. Op die manier helpen we ons
steentje bij te dragen aan het
verminderen van de afvalberg.

AFVAL OP SCHOOL
Op onze school gaan we zo zorgvuldig
mogelijk om met ons afval. We scheiden
het plastic-, papier- en restafval. Omdat
we op school met veel mensen samen
zijn, produceren we een aanzienlijke berg
afval.
We willen op school er naar toe dat we zo
weinig mogelijk afval produceren.
Helemaal niks is natuurlijk niet mogelijk
maar een beetje minder kan al heel
makkelijk.

Nog een aantal tips vindt u hieronder.
Misschien doet u dat al of kunt u het in
overweging nemen.
1. Geef je kind een brooddoos mee in
plaats van boterhammen in
aluminiumfolie.
2. Beperk verpakte tussendoortjes,
fruit is gezonder en de restjes zijn
composteerbaar.
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KINDERRAAD
De kinderraad is al aan u voorgesteld via
SchouderCom. Het is een actieve raad en
juf Conny vindt het heel fijn om hen te
begeleiden.
Ze hebben in een korte tijd al een antipestdag georganiseerd.
Ze zullen regelmatig bij elkaar blijven
komen om van alles te regelen.
AFSCHEID JUF MARIAN, MENEER
ARNOLD EN MENEER JOHN
Zoals u net al heeft kunnen lezen gaan we
afscheid nemen van een paar goede, fijne
mensen bij ons op school. Ze hebben zich
jarenlang volop ingezet voor onze school.
Wij zullen hen gaan missen.
Natuurlijk gaan we er een mooie dag van
maken. Het zal helaas door het
Coronavirus wel een aangepast
programma worden.
U wordt hierover nog nader
geïnformeerd.
SCHOOLONTBIJT 2020
Ook dit jaar doen we weer mee met het
Nationaal Schoolontbijt.
Donderdag 5 november a.s. wordt er in
alle groepen weer gezamenlijk ontbeten.
Het Nationaal Schoolontbijt is meer dan
een leuk ontbijtfeest.
Ontbijt is broodnodig want een goed
ontbijt is de beste start van de dag.
Ontbijt geeft je energie. Ontbijten zorgt
voor een goede stoelgang. Ontbijten
levert belangrijke voedingsstoffen op.
Ontbijten helpt je bij een gezond gewicht.

Ontbijten is lekker en gezellig!
Voor meer informatie over Het Nationaal
Schoolontbijt kunt u kijken op
www.schoolontbijt.nl.
Geeft u even aan de leerkracht door als
een kind iets niet mag eten of drinken.
Alle kinderen mogen deze morgen in
pyjama naar school komen.

TENSLOTTE
De volgende uitgave van de nieuwsbrief
kunt u verwachten vlak voor de
kerstvakantie.

Tenslotte wensen we iedereen een fijne
herfstvakantie.

6

