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Vertrouwenspersonen
Wij, Karin van den Heuvel en Antje Snels, zijn als interne vertrouwenspersonen verantwoordelijk voor het
coördineren van de sociale veiligheid op school. Hieronder valt:
▪ Het borgen van ons pestprotocol. Aanspreekpunt voor kinderen, ouders en collega’s als een kind gepest
wordt. pestprotocol -> supportgroepaanpak
▪ In gesprek gaan met kinderen, ouders en collega’s wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en
samen naar passende hulp zoeken. Kinderen kunnen een briefje in de brievenbus stoppen als ze met ons in
gesprek willen. Wij gaan de komende weken de klassen rond om het hierover te hebben.
▪ Advies geven aan collega’s wanneer er vermoedens zijn van kindermishandeling/ huiselijk geweld. We
hebben op school een op maat gemaakte meldcode. We hebben allebei meerdere basis-en
verdiepingscursussen gevolgd. Daarnaast worden we 2 x per jaar getraind en krijgen we de nieuwste
inzichten van o.a. externe vertrouwenspersonen.
▪ Ook kunt u als ouder een gesprek aanvragen wanneer u een klacht heeft die u liever niet met eigen
leerkracht of directeur bespreekt. Onze mailadressen zijn: karin.vanden.heuvel@scalascholen.nl en
antje.snels@scalascholen.nl

Opbrengst Bag2School

Schoolfruit

Wij hebben als school voor 298 kilo aan kleding
opgehaald met de actie Bag2School.
Hiermee hebben we een prachtig bedrag
van €89,40 opgehaald.
Bedankt allemaal voor het bijdragen aan deze
actie!

Van maandag 15 november 2021 t/m vrijdag 22
april 2022 krijgen de kinderen van woensdag t/m
vrijdag weer schoolfruit op school. Onze school
doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Daarnaast worden er ook lessen gegeven over fruit,
groente en gezonde voeding.

Sint

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs
om verschillende soorten fruit en groente te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

A.s. zaterdag 14 november komt Sint weer aan in
ons land.
In de groepen 1 t/4 gaan we weer werken in dit
thema, alles gaat dan weer aan de kant.
Samen kijken we dagelijks naar het
Sinterklaasjournaal.
Vooral in het Pietenhuis weer een heleboel kabaal.
Wat gaat er toch allemaal gebeuren?
De kinderen zullen het wel vertellen in alle kleuren
en geuren.
Ook worden er weer leuke activiteiten in de
verschillende groepen ondernomen.
Dus laat de Sint nu maar snel komen!
15 november: lootjes trekken in groep 5 t/m 8
17 november: schoen zetten in groep 1 t/m 4
1 december: surprises groep 5 t/m 8 mee naar
school
3 december: Sinterklaasviering op school

In de toegevoegde bijlage vindt u meer informatie,
zo ook over de eventuele inschrijving van de
nieuwsbrief van EU-Schoolfruit.

Studiedag 22 november
Op maandag 22 november staat er een studiedag
gepland. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
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Breinhelden
Dit schooljaar starten we in alle groepen met een nieuw programma gericht op het ontwikkelen van de
effectieve functies (vaardigheden die je nodig hebt om te handelen) en gericht op welbevinden (groeimindset/
zelfbeeld/ zelfvertrouwen). Het programma heet 'Breinhelden'. De kinderen leren over tien verschillende
breinkrachten, die we allemaal in ons hebben en nodig hebben om taken uit te voeren (op school en buiten
school).
De breinkrachten die we behandelen en inoefenen zijn: onthoud- & doekracht (werkgeheugen), buigkracht
(flexibiliteit), stopkracht (responsinhibitie), plan- & regelkracht, tijdkracht (timemanagement), gevoelskracht
(emotieregulatie), aandachtkracht (volgehouden aandacht), doorzetkracht (doelgericht doorzettingsvermogen),
startkracht (taakinitiatie) en spiegelkracht (metacognitie).
Het doel is dat de kinderen hun eigen krachten gaan leren kennen, ontwikkelen en inzetten. In spelvorm en
middels verschillende activiteiten gaan kinderen hiermee aan de slag. Uiteraard in elke groep op hun eigen
niveau. Ze leren dit aan de hand van Effi en Furon, twee breinhelden van de breinheldenplaneet, die hen gaan
helpen om ook een echte 'breinheld' te worden!

Even voorstellen!
Beste ouders,
Hoewel het overgrote deel van u mij zal kennen via ’t IJshuys, wil ik toch even van de gelegenheid gebruik maken
om mezelf officieel voor te stellen. Mijn naam is Gijs van Dijk, ben 41 jaar en naast het fulltime runnen van mijn
ijssalon in het hoogseizoen, ben ik in het laagseizoen part-time beschikbaar als invaller in het basisonderwijs.
Deze combinatie doe ik nu al bijna 10 jaar met erg veel plezier. Afgelopen jaar heb ik op twee scholen in Drunen
gestaan en de komende periode ben ik gevraagd om op dinsdagen en woensdagen in te vallen in groep 7 en op
vrijdagen in groep 8 hier op de JPS. Deze school is mij niet vreemd, daar ik de meeste van de leerlingen die nu in
groep 8 zitten als invaller al les heb gegeven toen zij in groep 1/2 zaten. Ik vind het dan ook superleuk om
dezelfde kinderen weer in de klas te krijgen.
Mijn onderwijsstijl kenmerkt zich door veel belang te hechten en sturing te geven aan de pedagogische kant van
het lesgeven. Ik ben van mening dat een kind pas tot leren komt wanneer het zich prettig, veilig én begrepen
voelt in een groep. De ervaring van de afgelopen jaren leert me dat ik als invaller verrassend veel invloed heb op
deze basisvoorwaarde en dat ik in de hoedanigheid van ‘buitenstaander’ heel veel voor leerlingen en scholen kan
betekenen. En daar krijg ik enorm veel energie van!
Nu ik als leerkracht werkzaam ben in de stad waar ik zelf woon en onderneem, ontkom ik er niet aan om de
komende periode spreekwoordelijke de verschillende petten te zullen moeten dragen. Ik zal hier weer even aan
moeten wennen en een weg in moeten vinden. Uw hulp is hierbij erg welkom. Ik verzoek u vriendelijk om school
gerelateerde zaken tijdens mijn werkdagen op school te bespreken, zodat ik u als gast kan verwelkomen bij ’t
IJshuys.
Dat gezegd hebbende kijk ik erg uit naar de komende periode en heb ik veel zin om aan de slag te gaan in de
groepen 7 en 8.

Met hartelijke groet,
Gijs van Dijk
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Sportactiviteiten JPS!
Vorige week hebben er weer twee geslaagde sportactiviteiten plaatsgevonden voor
de groepen 4 en 5 van de JPS.
Groep 5 heeft genoten van een volleybaltoernooi en groep 4 heeft een tennisclinic
gevolgd.
De foto's geven een goede impressie van de gezellige en sportieve sfeer die er was!

Nieuwe gymleerkracht
Hoi allemaal!
Ik ben Timo Vogels en sinds 1 november verzorg ik
de gymlessen op de JPS. Naast het geven van
gymlessen heb ik ook de Beweegpot
ontwikkeld, waar ik mee probeer kinderen meer te
laten bewegen. Zelf sport ik ook graag, ik voetbal
bij RKDVC en speel ook padel. Ik kijk uit naar de
komende periode waarin ik hoop de kinderen
plezier te bezorgen met mijn lessen.

