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Positieve Groepsvorming 

In oktober hebben we een succesvolle ouderavond over Positieve Groepsvorming gehouden. 

De opbrengst van die avond heeft u ontvangen per mail. Meteen na de kerstvakantie gaan we 

een vervolg geven aan dit proces. De schoolregels zullen groot in beeld komen op het leerplein.  

- We hebben aandacht voor elkaar    

 - Iedereen is even belangrijk 

 - We zijn zuinig op elkaar en op onze school 

Met de kinderen gaan we klassenregels opstellen. De schoolregels zijn hierbij het uitgangspunt. 

Daarnaast maken we de kinderen duidelijk wat voor ouders van onze school respectvol gedrag 

en ontoelaatbaar gedrag is. Iedere groep formuleert zijn regels op eigen niveau. Het feit dat de 

kinderen de regels en afspraken zelf aandragen zorgt voor gedragenheid en 

verantwoordelijkheid. 

 

Pestenquête 

In november hebben we op school de jaarlijkse pestenquête gehouden. In deze enquête 

kunnen de kinderen aangeven of ze gepest worden, of ze zelf gepest worden en of ze 

pestgedrag waarnemen bij anderen. Daarnaast geven de kinderen aan met wie ze graag 

omgaan en/of samenwerken en geven ze een punt aan de sfeer in hun klas. De 

groepsleerkrachten hebben een goed zicht op de sociale verhoudingen in hun klas. Toch komt 

het voor dat er in de enquête zaken worden aangekaart die nog onbekend waren. Daarom is de 

enquête een belangrijk hulpmiddel op sociaal-emotioneel gebied. Als er opvallende zaken naar 

voren kwamen, zijn deze tijdens de oudergesprekken doorgenomen met de betreffende 

ouders. 

 

Halderberge Sportief Sportief 

Een aantal kinderen van onze school heeft een tekening gemaakt, die meedingt 

om op de voorkant van het nieuwe boekje van Sjors Sportief te komen. In de 

vakantie kan er op de deelnemende tekeningen worden gestemd via de website 

van Sjors Sportief. Na de vakantie krijgen de kinderen de nieuwe boekjes en 

vanaf 27 januari kan er weer ingeschreven worden.  

Meneer Polle en Juf Jikke, de gymdocenten, zijn vanaf nu ook te volgen op Facebook (zoek op: 

Halderberge Sportief). Een goede manier om op de hoogte te blijven van alle activiteiten! 
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Telefoons op school 

In toenemende mate zien wij kinderen met een smartphone op 

school. Dat is niet de bedoeling. Alleen als kinderen wat verder 

moeten fietsen is het voor ouders mogelijk om op school aan te 

geven dat een telefoon gewenst is. Afspraak is dan wel dat op 

school de telefoon in de locker gaat of bij de leerkracht wordt 

ingeleverd en pas weer tevoorschijn komt bij het naar huis gaan. 

In de pauze of tijdens het overblijven is het gebruik van de 

telefoon niet nodig en niet toegestaan.  

 

Veilig Leren Lezen  

De kinderen in groep 3 werken vanaf dit jaar met de vernieuwde versie van de leesmethode 

Veilig Leren Lezen. Dit programma biedt de mogelijkheid om ook thuis te oefenen met de 

digitale software. We zien echter dat dit weinig gebeurt en dat is jammer. Ook wij vinden dat 

het leerproces hoofdzakelijk op school moet plaats vinden. Door thuis actief te oefenen kunt u 

er echter wel aan bijdragen dat het maximale resultaat bereikt wordt. Dit hoeft niet lang te 

duren, tien minuutjes is voldoende. Het gaat er om dat er regelmatig geoefend wordt, 

waardoor de letters geautomatiseerd worden. Daarom het vriendelijke verzoek om in het 

nieuwe jaar dit als goed voornemen op te pakken. Ouders die hun inloggegevens kwijt zijn 

kunnen dit aangeven bij juffrouw Daniëlle. Bedankt! 

 

Studiedagen 

Let op! In januari staan er twee studiedagen gepland. Op 12 januari zijn de kinderen ’s middags 

vrij. De leerkrachten hebben dan een studiebijeenkomst Positieve Groepsvorming. Op 28 

januari zijn de kinderen de gehele dag vrij. De leerkrachten gaan dan aan de slag met het 

onderwerp Woordenschat. 

 

Kerstviering 

We hebben met z’n allen genoten van de 

kerstviering dit jaar! Het samenhorigheidsgevoel 

was sterker dan ooit. Kinderen van twee jaar oud 

tot aan groep 8 hebben samen genoten van een 

heerlijke maaltijd op het sfeervolle leerplein. Mooi 

om te zien hoe de oudere kinderen de jongsten 

hielpen om de bordjes te vullen bij het buffet. De 

opkomst van ouders en andere belangstellenden 

bij de afsluiting in de kerk was enorm. Dank 

daarvoor! Een groot compliment naar alle 

betrokkenen waaronder vele hulpouders!  



 

Fijne vakantie! 

Tot slot willen we graag iedereen een fantastische (en welverdiende) vakantie toewensen. Er is 

weer hard gewerkt door leerlingen, leerkrachten en hulpouders. Bedankt voor de vele positieve 

feedback die wij mochten ontvangen. Voor iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en 

leerzaam 2016! 

Team BS ’t Bossche Hart 

 

 

 

 


