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UIT DE DIRECTIEKAMER
Wat hebben de kinderen hard
gelopen voor de sponsorloop
om een mooier schoolplein te
maken! Het was echt heel
gezellig met een enthousiast
publiek van ouders en
leerlingen, een muziekje en de
zon! →
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→ Er is veel pers op afgekomen; de
persberichten kunt u vinden in het artikel
sponsorloop door op de onderstreepte
nieuwsbronnen te klikken. Veel dank aan alle
ouders die hebben geholpen en natuurlijk
veel dank aan de hele werkgroep! Op 1
oktober hebben we tijdens de studiedag
veel geleerd over de groeimindset,
feedback en coöperatieve werkvormen.
Daarnaast hebben we onze digitale
vaardigheden verder verbeterd. Deze week
is groep acht op kamp gegaan en ze
hebben samen een geweldige tijd gehad op
de mooie kamplocatie het Kraanven in Loon
op Zand. Op 6 oktober is de
Kinderboekenweek gestart met het thema
worden wat je wil.
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TSO

MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID

Meneer Bart heeft de eerste scholing van dit
schooljaar gegeven aan alle medewerkers van
de TSO. Daarnaast is de sportcoach Tom van
Breda Actief goed begonnen. Zo heeft hij na
wat observaties bekeken wat er verder nodig
is. Hij heeft alle buitenspeelmaterialen
geïnventariseerd. Hij gaat alle manden weer
vullen met speelgoed. Aanstaande maandag
gaan een aantal kinderen van groep zeven
starten met de City trainer junior opleiding. De
kinderen leren hoe ze een spel kunnen
begeleiden en dit kunnen ze weer toepassen
op het schoolplein. Dit leren ze in kleine stapjes;

De Wegwijzer heeft in Corona tijd een audit
gekregen op het gebied van meer- en
hoogbegaafdheid. Een audit is een soort
onderzoek waarbij alle documenten gelezen
worden en vele interviews en gesprekken
worden gehouden. Dit onderzoek heeft
plaatsgevonden op alle INOS scholen. De
Wegwijzer heeft het predicaat excellent
ontvangen op onze aanpak van kinderen
die verrijking en verdieping nodig hebben.
We gaan op vrijdag 15 oktober ons nieuwe
bordje onthullen met de kinderen. We
mogen trots zijn op deze goede beoordeling,
dus dat gaan we vieren.

-

oefenen met de eigen klas
zelf een spel verzinnen
een voorbereiding maken op
papier
zelf een spel klaarzetten
zelf lesgeven tijdens de pauze.

U heeft allemaal een betaalverzoek
ontvangen voor de TSO bijdrage van dit
schooljaar. Dit gaat nu heel gemakkelijk via
Schoolkassa en u ontvangt een melding op de
Parro app. Heeft u een Bredapas of wilt u een
betalingsregeling, dan kunt u contact
opnemen met Claudia. Het is de bedoeling
dat alle betalingen vóór de meivakantie
voldaan zijn.

SCHOOLBIBLIOTHEEK
Ook dit schooljaar kunnen er weer boeken
worden geleend uit de schoolbibliotheek. Uw
kind mag 1 boek meenemen naar huis (2
boeken bij het maken van een werkstuk). Dit
boek wordt uitgeleend op het persoonlijke
pasje van uw kind. Daarnaast mag uw kind 1
boek lenen voor in de klas. Dit boek wordt
uitgeleend op de groepspas.
De leentermijn van de boeken is 2 weken. Is
een boek langdurig uitgeleend? Dan krijgt
uw kind een briefje mee naar huis met
daarop het boek dat moet worden
ingeleverd bij de schoolbibliotheek.
Is een boek kwijt? Dan vragen wij de eerste
keer een vergoeding van €5,- per boek. Bij
een tweede keer bedraagt de vergoeding
€10,-.
We hopen dat er ook dit schooljaar weer
veel gebruik wordt gemaakt van de
schoolbibliotheek en wensen iedereen veel
leesplezier!
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SCHOOLKAMP
Op 4, 5 en 6 oktober zijn onze groepen acht op
kamp geweest in kamphuis ‘t Kraanven in Loon
op Zand. Na een fietstocht van ongeveer twee
uurtjes kwamen de kinderen daar aan en kon
het kamp echt beginnen. Een puzzelspel werd
afgewisseld met een sportief onderdeel en na
een heerlijke, zelfgekookte maaltijd was het tijd
voor het eerste hoogtepunt: de spooktocht.
Helaas kwam een politieagent ons vertellen
dat we maar beter niet het bos in konden
gaan, want ze waren op zoek naar een
voortvluchtige verdachte die in de buurt zou
rondlopen. Toen de agent weer vertrokken
was, zijn we toch het bos in gegaan en daar
lieten de ouders van de kinderen, verkleed als
spook, zombie of horrorclown, iedereen goed
schrikken. Achteraf hebben de kinderen er
hartelijk om kunnen lachen en heeft er
niemand van wakker gelegen.

Na een tweede, korte nacht was helaas de
dag aangebroken om het kamphuis op te
ruimen en weer in de richting van Teteringen
te fietsen. Halverwege zijn we nog gestopt
om in een leuk zwembad de laatste restjes
energie op te laten slurpen en rond de klok
van vier uur stonden de ouder klaar bij de
school om de vermoeide kinderen in de
armen te sluiten.
We hebben een enorm tof kamp achter de
rug en namens de kinderen wil de
kampleiding alle fietsouders, spookouders en
ik-heb-een-enorme-vrachtwagen-dus-ik-rij-w
el-met-de-bagage ouder enorm bedanken.
Zonder jullie kunnen we een kamp als dit
nooit organiseren!

Op dinsdag zijn we na een stevig ontbijt
vertrokken naar de Efteling. De hele dag
hebben we genoten van sprookjes, achtbanen
en alle andere spannende attracties. Aan het
eind van de middag werden we opgehaald
door een huifkar die ons weer naar het
kamphuis bracht. Daar ging al snel de
barbecue aan en hebben we onder het genot
van een gezellig stukje muziek genoten van
een welverdiende maaltijd. Voor in de
avonduren was er een toffe kwis voorbereid,
waarbij de kinderen punten moesten inzetten
op de afloop van een opdracht. Meneer Freek
blijkt verbazingwekkend goed te zijn in snel
luiers verwisselen en meneer Joost helaas wat
minder goed in het wegtrekken van een
tafelkleedje onder een gedekte tafel. Het werd
een avond waar nog lang over nagepraat zal
worden. →
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Maandag 5 oktober.
Het groep 8 kamp is gestart we fietsen vanuit
de Wegwijzer naar het kamphuis.
Eenmaal aangekomen was de strijd begonnen
om het lekkerste bed. Als we een bed hadden
gingen we meteen ontdekken wat er allemaal
te doen was.
We gingen naar de speeltuin achter in de tuin.
Toen iedereen er was hadden we een
groepsactiviteit met een escape room kist die
we met een slot open moesten maken. Daarna
hadden we even rust en hadden weer een
groepsactiviteit. Dat waren 5 leuke spellen
buiten op het gras. Toen gingen we avondeten
spaghetti. In de avond hadden we een
spooktocht in het bos.
Dinsdag 6 oktober
We werden wakker en gingen ontbijten. Om
half 11 vertrokken we lopend naar de Efteling
daar bleven we tot half 6. Toen werden we
met een huifkar naar het kamphuis gebracht.
Woensdag 7 oktober
Daarna gingen we avondeten barbecue. Toen
gingen we slapen. We werden wakker
gemaakt met een muziek box met keiharde
muziek. We gingen voor de laatste keer
ontbijten. We gingen om 11 uur terug fietsen
we gingen zwemmen en weer terug fietsen.
We waren bij school en iedereen was blij om
ons te zien terug van het kamp.
Geschreven door Amy van den Berg, uit groep 8A

Op 4, 5, en 6 oktober 2021 gingen wij met de
twee groepen 8 op kamp. We vertrokken op
De Wegwijzer naar Loon op Zand met de
fiets. In onze fietsgroepjes gingen we vol
goede moed weg van huis.
Toen we in het kamphuis aankwamen,
begon het uitpakken, dat ging best snel.
Daarna gingen we gelijk aan de slag met de
eerste groepsactiviteit waarbij we een kist
moesten openmaken. Die middag verliep
gezellig met nog meer spelletjes. ‘s Avonds
kwam er politie die ons waarschuwde voor
het bos waar we die avond in groepjes heen
zouden gaan. Ik, Marit, Andjela, Noa en
Yamila waren een groepje met meneer
Sander en meneer Danny. In dat bos gingen
we de spooktocht doen. Die was echt heel
leuk. Daan was jarig en daarvoor gingen we
aftellen tot 00.00 en gingen we zingen.
De dag erna liepen we naar de Efteling waar
we in groepjes heen mochten tot 17.30 uur,
we werden met een huifkar opgehaald. Op
een paar storingen na was dat ook een
leuke dag. Die avond telden we weer af,
omdat Ivano toen jarig was.
De dag erna gingen we alweer naar huis,
maar niet voordat we een paar uur
gezwommen hadden in Dongen. Wat
ondanks de regen ook weer de dag leuk
maakte met z’n alle. Toen we op school
terugkwamen rond 16.00 stonden onze
ouders te wachten en die hebben veel foto’s
gemaakt. Mijn kamp was in ieder geval
super.
Geschreven door Elena Mandić, uit groep 8A
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HERFST BIJ DE KLEUTERS

Bij de kleuters zijn we gestart met een
herfstthema: Grote vos en kleine vos. De
kinderen leren van alles over vossen, maar ook
over de verschillende herfstvruchten die te
vinden zijn in het bos. Er worden vosjes
geknutseld, vossenholen gemaakt, bossen
gebouwd van verschillende materialen en
herfstvruchten worden vergeleken door middel
van een balansschaal. Er is een grote
betrokkenheid bij dit thema en dit prachtige
seizoen.
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KINDERBOEKENWEEK
Vanaf woensdag 6 oktober is de
kinderboekenweek weer gestart en deze
duurt tot vrijdag 15 oktober. Dit jaar is het
thema: wat wil je worden? (beroepen).
Er zijn een hele hoop nieuwe, leuke boeken
uitgekomen. In de klassen gaan we hier dan
ook mee aan de slag. We lezen de boeken
voor, bespreken boeken, hebben het over
beroepen of wat de lievelingsboeken van de
kinderen zijn.
We hopen zo de kinderen weer nieuwe
inspiratie te geven om boeken te gaan
lezen!
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→

SPONSORLOOP
Op 28 en 30 september was het dan zover: de
sponsorloop voor het nieuwe schoolplein! De
kinderen hadden er al dagen zin in en dat was goed
te zien tijdens de sponsorloop. Wat heeft iedereen
goed zijn best gedaan en wat zijn er veel rondjes
gelopen.
Zelfs in de media was er aandacht voor.
BredaVandaag en BN de Stem hebben een leuk
artikel geschreven en op BredaNu is er een filmpje
over gemaakt.

Crowdfunding
Het is u misschien al opgevallen: aansluitend
aan de sponsorloop is een crowdfunding
gestart. Ook de komende tijd zetten we ons
in om zo veel mogelijk gelden (en
materialen) te werven voor het groene
schoolplein.
De crowdfunding loopt via de website
crowdfundingvoornatuur.nl en kan daarom
gemakkelijk gedeeld worden via
bijvoorbeeld social media of whatsapp.
Bekijk de campagne via de
link www.crowdfundingvoornatuur.nl/deweg
wijzervergroent.

Dankzij ieders inspanningen zijn er ontzettend veel
sponsoren gevonden. We willen iedereen (kinderen,
ouders en sponsoren) hartelijk bedanken voor alle
inzet. Dit waarderen we enorm en het heeft ons weer
een stuk dichter bij de realisatie van ons nieuwe
schoolplein gebracht.
Tot 15 oktober heeft uw kind de tijd om het geld te
verzamelen en in te leveren bij de eigen juf of
meester. Schrijf op de sponsorlijst het totaalbedrag.
En ook welk bedrag in totaal is overgemaakt via de
QR-code en welk bedrag uw kind contant mee naar
school brengt. Het contante geld en de sponsorlijst
levert uw kind in bij de eigen juf of meester.

Van meerdere ouders hebben we de vraag
gekregen of het mogelijk is om zakelijk met
een bedrijf een donatie te doen. Dit kan via
de crowdfunding! U ontvangt een
donatiebevestiging die voor de
boekhouding te gebruiken is.
De eerste week hebben wij al ruim 40% van
ons streefbedrag opgehaald. Heeft u
inspiratie of tips voor ons om de overige 60%
op te halen? We horen heel graag van u!
Vertel het de leerkracht van uw kind en wij
nemen contact met u op!

Op donderdag 21 oktober om 14:00 uur is de
onthulling van de totale opbrengst van de
sponsorloop. En natuurlijk de grote prijsuitreiking aan
de winnende groepen en leerlingen.
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VERTROUWENSPERSONEN OP SCHOOL
→
Scholen en bedrijven zijn wettelijk verplicht een
vertrouwenspersoon aan te stellen. Bij ons op school Beste jongens en meisjes,
zijn dat vanaf 1 februari 2021 juf Danielle en juf Marja. Soms overkomen je hele vervelende dingen
of gaat iets helemaal mis.
Je hebt langdurig ruzie met iemand op
school of thuis, je wordt
vaak gepest
of er gebeuren andere
dingen waar je boos of
verdrietig van wordt.
Je wilt dat het stopt, maar je wilt het ook
geheim houden.
Je kunt verschillende dingen doen:
●
●
●
●

Bovenstaande poster hangt op twee plaatsen in de
school. Medewerkers en ouders kunnen met zaken
over onze school, en dan met name met betrekking
tot de kinderen, bij de vertrouwenspersoon terecht.
Het gaat dan over zaken die men vertrouwelijk wil
bespreken en niet direct met de leerkracht of de
directie.
Een vertrouwenspersoon kan nadenken over een
oplossing, de juiste mensen bij elkaar brengen en
eventueel de weg wijzen naar een hulpinstantie of
juiste professional. Een vertrouwenspersoon kan geen
geheimhouding beloven, wel zoveel mogelijk hulp.

Je denkt zelf na over hoe je dit kunt
oplossen
Je praat erover met je ouders, een
goede vriend of vriendin
Je gaat naar je eigen meneer of juf,
die zal altijd proberen om je te helpen
Je kunt bellen met de kindertelefoon
0800-0432 (kindertelefoon.nl)

Soms werkt het bovenstaande niet of wil je
dat niet.
Dan kun je op school terecht bij ons. Wij
willen naar je luisteren
en zoeken samen met jou naar een
oplossing. We kunnen je geen
geheimhouding beloven, maar wel zoveel
mogelijk hulp.
Je mag altijd naar ons toekomen om een
afspraak te maken.

Juf Danielle (ik werk alle dagen in groep 7a)
en
De vertrouwenspersoon is er uiteraard ook voor de
juf Marja (je vindt mij alle dagen, behalve
kinderen. Vandaag krijgen alle kinderen uit de
groepen 4 tot en met 8 een kaartje met de volgende vrijdagmiddag ,
in mijn kantoor in de gang van de
informatie over de vertrouwenspersoon. →
kleutergroepen)
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COMMUNIEVIERING 2022

STUDIEDAG 1 OKTOBER

In het voorjaar van 2022 willen we weer graag
kinderen voorbereiden op hun Eerste Communie.
Vanaf groep 4 kan uw kind meedoen.
U kunt uw kind aanmelden via de website van de
Augustinusparochie. Daarna ontvangt u meer
informatie.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Annie
Aarts, 06-18842219 of via e-mail:
1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl.

Op vrijdag 1 oktober had het lerarenteam
een studiedag met een druk programma. De
ochtend is begonnen met het doornemen
van de schoolresultaten in brede zin. Het is
goed te weten waar we staan, waar onze
kwaliteiten liggen en waar nog aandacht
nodig is.
Daarna hebben we het gehad over het
zichtbaar maken van het leerproces van
kinderen. Hoe zorg je er voor dat kinderen
zich bewust zijn van de eigen groei op
leergebied? Hoe prikkel je kinderen om af en
toe eens uit hun comfortzone te komen om
zo nieuwe dingen te leren? Hoe geef je als
leerkracht passende feedback en hoe leer je
kinderen elkaar feedback te geven? Al deze
en nog veel meer zaken zijn aan bod
gekomen tijdens deze leerzame ochtend.
In de middag zijn we aan de slag gegaan
met ICT. We vinden het belangrijk dat alle
leerkrachten een goede kennis hebben van
digitale leer- en hulpmiddelen. De digitale
wereld om ons heen verandert snel en dus is
het belangrijk om ook aan die vaardigheden
te blijven werken.
We vinden het fijn, en zeker ook belangrijk,
om ons als team te blijven ontwikkelen. Zo
blijven we werken aan een fijne, leerzame
schooltijd voor alle kinderen bij ons op
school.
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BIJLAGE 1: GEVONDEN VOORWERPEN
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