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Schooljaar 2021-2022
Inmiddels zijn we alweer een maand bezig met
het nieuwe schooljaar en zijn we een beetje
gewend aan school en aan elkaar! We hebben
een paar nieuwe gezichten op onze school,
hieronder stellen ze zich voor! Begin oktober gaat
de Kinderboekenweek van start, met het thema
‘worden wat je wil’. Is het lezen in de
zomervakantie erbij ingeschoten? Dan is de
Kinderboekenweek een mooie manier om het
thuis weer op te pakken, in de bibliotheek vindt u
boeken die passen bij het thema van de
Kinderboekenweek.

Even voorstellen
Graag wil ik me even voorstellen, mijn naam is Lianne Raijmakers. Ik ben getrouwd en
heb 3 volwassen kinderen. Mijn passie om met kleuters te werken is begonnen toen ik
zelf op de kleuterschool zat. Het is mijn eerste jaar hier op de Rots, hiervoor heb ik op de
Sprankel gewerkt. Steeds heb ik groep 1-2 mogen begeleiden. Het is prachtig om samen
met de kinderen een fijne, leerzame en gezellige schoolcarrière te beginnen. Samen
ontdekken, spelen en het leren van nieuwe dingen. Loop gerust binnen om wat te
vragen of vertellen.

Beste ouders,
Sinds het begin van het schooljaar werk ik samen met juf Lynn in groep 7a.
Ik zal me kort voorstellen: mijn naam is Cindy van Bussel, geboren en getogen in Geldrop.
Zelf zat ik op De Hoeksteen (nu De Regenboog) toen ik naar de basisschool ging.
Ik heb een tijdlang bij BSO De Grabbelton gewerkt; sinds 2016 ben ik juf in het
basisonderwijs en dat vind ik een hele leuke baan! Ik vind rust en humor belangrijk in de
klas, op die manier kan er veel geleerd worden.
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Invulling vacature intern begeleider
Na een selectieprocedure waarbij we verschillende interne en externe kandidaten hebben
gesproken, hebben we Juf Angela van Alphen benoemd als intern begeleider voor De Rots.
Juf Angela is op dit moment nog werkzaam als leerkracht voor groep 8. Totdat we voor
groep 8 een kei van een juf/meester gevonden hebben, zal zij op woensdag en op
donderdag (onder lestijd) voor haar IB-taken beschikbaar zijn.
Daarnaast hebben we, omdat er een aantal zaken opnieuw moeten worden opgezet en juf
Angela nog niet volledig beschikbaar is, een tijdelijke intern begeleider benoemd; Conny de
Kinderen.
Conny de Kinderen

Juf Angela is het eerste aanspreekpunt voor IB-gerelateerde zaken en zal zich als hoofdtaak
richten op de leerling- en kwaliteitszorg zorg en alles wat daarbij komt kijken. U kunt haar
bereiken per mail: angela.vanalphen@eenbes.nl
Conny en Angela gaan samen o.a. aan de slag met:
 Implementatie en borging ondersteuningsstructuur;
 Ondersteunen van teamleden bij het afstemmen van een beredeneerd aanbod op de
onderwijs- & ondersteuningsbehoeften van de groep;

Welkom op school
We heten Mitch, Sena en Cezar van harte welkom bij ons op school! We wensen hen én hun ouders een hele
fijne start en tijd toe op ‘De Rots’. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen!

Belangrijke data t/m 7 december
oktober
dinsdag 5
woensdag 6 - vrijdag 8
vrijdag 8
woensdag 13
dinsdag 19
woensdag 20
vrijdag 22
maandag 25 – vrijdag 29
november
maandag 1
dinsdag 2
vrijdag 5
maandag 15
dinsdag 16
maandag 22

20.00 MR-vergadering
kamp groep 8
8.30 koffie-uurtje groep 5
8.30 koffie-uurtje groep 6
12.00 koffie-uurtje groep 8
studiedag – alle leerlingen vrij
8.30 koffie-uurtje groep 7a en 7b
11.30 RotsGotTalent – ouders zijn weer van harte welkom!
8.30 koffie-uurtje groep 2-3
herfstvakantie

deze week: luizencontrole
Nationaal Schoolontbijt – leerlingen ontbijten op school!
9.00 OR-vergadering
11.30 optreden groep 5 en 6
rapport 1 groep 1 t/m 8
20.00 MR-vergadering
deze week: oudergesprekken
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Belangrijke data t/m 7 december
december
vrijdag 3
zondag 5
maandag 6
dinsdag 7

Sinterklaasviering
Sinterklaas
studiedag – leerlingen vrij
nieuwsbrief

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 7 december
16
19
19
20
21
21
24
25
28

In de vakantie waren jarig:
augustus:
Aurelia (groep 1-2)
Shavendy (groep 1-2)
Ayda (groep 1-2)
Benthley (groep 7a)
Othmaan (groep 2-3)
Quinsey (groep 2-3)
Quinten (groep 6)
Shaelynn (groep 7a)
Alisha (groep 7b)

6
9
11
14
15
20
22
22
26
29
29

november
Floor (groep 7a)
Elina (groep 2-3)
Tygo (groep 2-3)
Alexander (groep 2-3)
Sebastián (groep 5)
Jayce (groep 4)
Shalom (groep 8)
Sep (groep 0-1)
Valéria (groep 2-3)
Dean (groep 2-3)
Pauline (groep 0-1)

6
6
7
7
8
9
14
15
16
18
20
22
24
25
27

september
Djalina (groep 4)
Biniam (groep 7a)
Feline (groep 6)
Joris (groep 2-3)
Iris (groep 7a)
Kerem (groep 2-3)
Teun (groep 4)
Tibor (groep 7b)
Ensar (groep 5)
Jodie (groep 7b)
Maher (groep 1-2)
Kevin (groep 8)
Emran (groep 1-2)
Sarah (groep 5)
Casey (groep 1-2)

1
4
5
6
6
7

december
Tamara (groep 8)
Valentina (groep 2-3)
Myron (groep 1-2)
N-Jay (groep 5)
Matijs (groep 1-2)
Yafet (groep 5)

1
2
4
10
14
18
24
26
27
28
28
31

oktober
Grace (groep 4)
Alyssa (groep 4)
Joris (groep 2-3)
Shantae (groep 8)
Kaylee (groep 7b)
José (groep 8)
Lina (groep 6)
Damian (groep 2-3)
Levi (groep 2-3)
Harun (groep 7a)
Feline (groep 4)
Merri-Lee (groep 1-2)

Algemeen
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Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden oktober en november zijn dat:

Overblijfhulp
Wij zijn op zoek naar overbijf-vaders/moeders/opa’s/oma’s/etc., die de kinderen op willen vangen tijdens het
brood-eten. De tijden zijn 11:45-12:15 en 12:15-12:45. Om te kunnen helpen heeft u een VOG (Verklaring
Omtrent het Gedrag) nodig, wat uiteraard door ons vergoed zal worden.
Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met meester Sjef (sjef.dewin@eenbes.nl)

Privacygegevens
Ieder schooljaar kreeg u een toestemmingsformulier om in te vullen in verband met de
privacygegevens. Een belangrijke wijziging is dat niet meer jaarlijks actief om toestemming voor foto
en videogebruik hoeft worden gevraagd aan ouders. Dit was in het begin van de AVG verplicht, maar is
landelijk aangepast. U kunt altijd een eenmaal gegeven toestemming, alsnog wijzigen of intrekken. Een
wijziging of intrekking kunt u mailen naar de eigen leerkracht van uw kind(eren).
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Kinderboekenweek
Worden wat je wil
Van 4 tot 17 oktober is het weer Kinderboekenweek!
Worden wat je wil is het thema dit jaar.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je
goed bent in rekenen of juist in tekenen, of je vier jaar bent of
al tien, het is allemaal goed.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen
na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek
kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later.
Voor sommige beroepen hoef je niet eens te wachten tot je
volwassen bent, kijk maar naar detectives Spekkie en Sproet of
Brandweerolifantje Spuit Elf!
Wij kruipen op school in deze week weer even extra de boeken
in, jullie thuis ook?

Gouden Weken
Zoals voorgaande jaren besteden we ook dit jaar veel aandacht aan groepsvorming in de eerste weken. De
eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen we ook wel De Gouden Weken.
Tijdens deze weken kneden we het goud dat we in de groep hebben, voor een fijne sfeer in de groep. Hiermee
creëren we een stevig fundament voor de rest van het schooljaar.
 We formuleren samen nieuwe positieve groepsregels, we beschrijven dus vooral wat we wel willen.
 We gebruiken Energizers, ludieke activiteiten met een speels karakter waarbij de energie binnen de
groep loskomt. We bespreken hierbij voor- en achteraf het lesdoel.
 We maken gebruik van coöperatieve werkvormen waarbij de samenwerking centraal staat.
 We onderwijzen de kinderen in het goede gedrag. We bespreken situaties die goed gaan of nog beter
kunnen.
 In de sociokring bespreken we het verbeterpunt en kijken we samen naar de volgende stap.
Hiervoor doen we allemaal erg ons best omdat we het heel belangrijk vinden dat iedereen met een fijn en veilig
gevoel naar school komt.

Een kijkje in de klas van….
Groep 5
In groep 5 hebben we onze eerste Grej of the day gehad. Een Grej of the day staat eigenlijk voor ding van de
dag.
Deze 'les' start de dag van tevoren met een raadsel, een soort cliffhanger. Het blijft aan je knagen, het zet je
hersens aan. En daardoor komen de kinderen nieuwsgierig op school: wat gaan we vandaag leren? Wat is het
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antwoord op het raadsel? Het raadsel houdt niet alleen de kinderen bezig maar we proberen ze ook te
enthousiasmeren richting ouders en vrienden.
De les duurt acht tot tien minuten, kort genoeg om vrijwel iedereen erbij te houden. Voor zo’n korte les zoomen
we in op een klein onderwerp. Klein genoeg om in acht minuten iets gaafs over te vertellen.
Na de les vullen we een logboek in. Hierin beschrijven we alle feitjes die we hebben gehoord.
Aan het eind vragen we: 'wat ga je thuis vertellen?' Dit omdat je informatie die je doorvertelt veel beter
onthoudt. Later in het jaar mogen ook de kinderen uit groep 5 een Grej of the day voorbereiden en presenteren.

Kindgesprekken
Op school zijn we, naast alle kennis die kinderen hebben, ook heel nieuwsgierig naar hun eigen ik. Wie ben je,
wat vind je leuk, wat is nog lastig, waar kunnen we je bij helpen en wat past goed bij je?
Vandaar dat wij het heel fijn vinden om met jullie als ouders te kletsen over uw kind. Wat we daarbij ook
belangrijk vinden is het luisteren naar wat de kinderen te vertellen hebben. Vandaar dat wij kindgesprekken
voeren op school. We hebben dan even een momentje met elk kind om eens te luisteren naar hem/haar.
Dit zijn vaak hele mooie en fijne gesprekken.
Mochten er bijzonderheden uit komen waarvan wij denken dat het goed is dat u als ouder op de hoogte bent
dan hoort u uiteraard eerder van ons dan de geplande oudergesprekken.

Luizen
In de eerste week na elke vakantie is er een luizencontrole. Daarnaast kunt u ook zelf regelmatig de haren van
uw kind controleren op luizen. Hoe u dit het beste kunt doen leest u op https://www.rivm.nl/hoofdluis.

Traktaties verjaardag
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Een gezonde traktatie heeft onze uitdrukkelijke voorkeur.
Het is gezellig als we de traktatie in de klas kunnen opeten. Daarom willen we u vragen voor een kleine traktatie
te kiezen. De kinderen eten namelijk ook nog hun fruit in de pauze.
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Wist u dat…….








de kinderen van groep 3 al de letters i, k, m, s, p, aa en r hebben geleerd. Hierdoor kunnen ze
nu al heel veel woorden en zinnetjes lezen en schrijven.
groep 2 stiekem meekijkt met de letters van groep 3 en ook al wat woordjes kan lezen.
de kinderen van groep 2/3 elke vrijdag de socio-kring afsluiten met een toffe yell:
'Spierbal hier, spierbal daar, superhelden staan al klaar!'
de eerste twee koffie-uurtjes al geweest zijn? (groep 4 en groep 0-1).
we heel blij waren dat er zoveel ouders zijn komen koffiedrinken.
juf Yvonne, de directeur, het fijn vindt als u even binnenloopt als u een vraag of opmerking
heeft? En dat zij 's morgens ook vaak buiten is?
er 9 leerkrachten op 2 oktober meegelopen hebben met de 11 strandentocht in Scheveningen,
20 km, met als goed doel geld ophalen voor de Hartstichting!
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