
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heerlijk, die herfstvakantie! 
Beste ouders,  

Het zal u niet ontgaan zijn dat we afgelopen periode veelal druk zijn 

geweest met het organiseren van vervangingen vanwege verlof of ziekte 

van een medewerker.  

We hebben op alle pleinen te maken met tijdelijke wijzigingen in de 

bezetting. Samen met het team hebben we gekeken hoe we dit het beste 

kunnen oplossen, omdat er geen vervangers beschikbaar zijn vanuit de 

invalpool.  

Het team laat ontzettend veel flexibiliteit zien en sommigen gaan zelfs 

uitbreiden in werkuren.  

 

Het is helaas de realiteit dat er een groot tekort is aan personeel in zowel 

opvang als onderwijs. Het zijn wisselingen die wat vragen van de groep 

kinderen, maar ook van onze medewerkers. We zijn trots op ons team en 

dat we tot nu toe nog alle groepen hebben kunnen bemannen. We willen 

echt zorgen voor een continuïteit op de groep, al is dat soms lastig te 

realiseren. Wij houden bij het maken van besluiten altijd rekening met 

het belang van onze kinderen en hopen op uw begrip voor 

de situatie.  

 

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie waarbij 

we even weer tot rust kunnen komen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Jerney  

  

21 OKTOBER 2022 

 
Herfstvakantie 
24 t/m 28 oktober 

Opvang en BSO 
(vakantiecontract) geopend. 

 

Welbevindingsgesprekken 
groep 8 

31 oktober t/m 4 november 
 

Schoolvoorstelling groep 
3-4 

15 november 
 
 

 



 

 
 

2 

Personeel 
 

Sanne is op 2 oktober bevallen van een dochtertje genaamd Zoë. 

 

Lindsey komt weer terug van zwangerschapsverlof. Zij start a.s. woensdag bij de 

BSO als meewerkend leidinggevende. 

 

Fenna (IB) komt weer terug van zwangerschapsverlof. Koos heeft daardoor zijn 

laatste werkdag op 3 november. 

 

Opvang/ BSO 
Afgelopen week zijn er via Social Schools brieven gedeeld met een toelichting op het rooster. Heeft u 

vragen of opmerkingen dan zouden wij het prettig vinden als u contact opneemt met Wendie (opvang 06-

43611764) of Lindsey (BSO 06-34569366). 

 

Onderwijs 
IEP/ LVS 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben wij als school gekozen om in januari 2023 te 

starten met het IEP LVS.  

 

Wist u dat:  

• Het IEP LVS beter aansluit bij ons aanbod binnen het kindcentrum en de belevingswereld van de 

kinderen? 

• De toetsen minder talig en minder lang zijn? 

• Door de digitale afname het resultaat direct zichtbaar is en dus direct bruikbaar voor verdere 

analyses? 

• Wij ook al de IEP Eindtoets voor groep 8 gebruiken en wij besloten hebben dat ook groep 8 

daarom dit jaar start met de IEP? Deze toetsen sluiten namelijk beter op elkaar aan.  

• Het IEP LVS u een andere uitslag van de toets resultaten laat zien dan dat u gewend bent bij CITO?  

• U bij de Cito een beeld kreeg van hoe uw kind ten opzichte van het gemiddelde kind presteerde 

en dat het IEP LVS laat zien in hoeverre uw kind de leerdoelen beheerst waar uw kind aan heeft 

gewerkt? 

• Er uit beide manieren van toetsen een DLE (Didactisch Leeftijd Equivalent) komt en we deze met 

elkaar kunnen vergelijken als we een beeld willen krijgen van de groei van uw kind, wat 

bijvoorbeeld helpend is om mee te nemen in een goed advies voor passend vervolgonderwijs van 

uw kind? 

• We u stap voor stap mee gaan nemen in het lezen van de grafieken en analyses naar aanleiding 

van de eerste toetsen van het IEP LVS? 

• U binnenkort meer informatie van ons ontvangt? 
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Fotograaf 
Vandaag zijn de inlogkaarten meegegeven aan de kinderen. U kunt tot 4 november bestellen zonder 

verzendkosten. Deze foto's worden dan in week 45 aan uw kind meegegeven.  

 

De portretfoto en broer/zus foto kunnen als afdruk of digitaal bestand worden besteld.  

Net als vorig jaar kunt u de groepsfoto alleen als afdruk bestellen, vanwege privacy redenen. Dit omdat 

het een foto betreft waar kinderen op staan buiten uw eigen gezin.   

 

Maatschappelijk werker 
Kim Wieringa is maatschappelijk werker op ons kindcentrum. U kunt bij de maatschappelijk werker 

terecht voor al uw vragen en zorgen over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en over de 

thuissituatie. 

 

Zet je licht aan! 
Het wordt 's avonds weer eerder donker en ook 's ochtends vertrekken we 

straks in het (bijna) donker richting school. Fietsverlichting is in deze 

periode erg belangrijk om goed zichtbaar te zijn. Kinderen zetten niet 

altijd hun licht aan. Omdat de fietslamp kapot is, de batterijen vervangen 

moeten worden of omdat ze het gewoonweg vergeten. En dat terwijl 

goede verlichting levens kan redden. Tip: Check in deze periode samen 

met uw kind de fietsverlichting. 

 

Jeugdvoetbaldagen 
Unieke Jeugdvoetbaldagen op het complex van RKVV Maliskamp 

Speciaal voor jeugdspelers uit de regio die als een profvoetballer willen 

trainen is dit de kans! 

De jeugdvoetbaldagen zullen plaatsvinden tijdens de herfstvakantie op 

woensdag 26 oktober, donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober 2022, 

op het complex van RKVV Maliskamp uit Rosmalen, van 10.00 uur tot 

16.15 uur. 

Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Je 

hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich 

aanmelden! 

file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/2020_Flyer%20SMW%20A4%20tekst%20BO_Kim%20Wieringa.pdf
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De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Men krijgt alle 

basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. De kinderen worden begeleid door een 

team van enthousiaste trainers. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid 

en het zelfvertrouwen van de kinderen verder toenemen. 

  

Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven nadat ze de 

bewegingen met de bal technisch goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen en ontelbare snelle 

acties te hebben gemaakt heeft de speler zijn handelingssnelheid sterk ontwikkeld. Het aan- en 

meenemen van de bal en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat hierdoor veel gemakkelijker, 

omdat het totale balgevoel enorm vooruit gaat. Dit gebeurd door veelzijdige techniektraining. Dankzij een 

individuele techniekverbetering is het mogelijk het collectieve spel op een veel hoger niveau te brengen. 

Spelers worden zelfbewuster en eisen meer en meer de bal op. 

  

INSCHRIJVEN: 

Men kan zich inschrijven voor deze jeugdvoetbaldagen door te gaan 

naar https://www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen.  

 

Iedereen mag zich aanmelden, men hoeft dus geen lid van een bepaalde vereniging te zijn. Verzoeken om 

samen met vrienden of vriendinnen in dezelfde groep zijn mogelijk. 

 
 

 

 

 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=jeugdvoetbaldagen.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuamV1Z2R2b2V0YmFsZGFnZW4uY29tL2tvbWVuZGUtamV1Z2R2b2V0YmFsZGFnZW4=&p=m&i=NjAxYmZlNzNlZjE1MzgyODE4ZjRlNWI5&t=SWRPM0F2dFpKL0gyWFJNWFlaRE81TVBGQUF4L3YyQVhGRmFtSmdocUNOWT0=&h=d84fbec80e194c519ea9f0a69644352b&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVbe5TrS56PqOx1aYyZ7a2nt+/uxC0v5xwEjPHSYQQy52gVjfTiajttZ8hf4lv2scbI=

