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Algemeen

Beste ouder, verzorger,
En dan is het zo maar opeens voorbij, 7 jaar en 8 maanden HooLaHu. Een prachtige tijd. Met heel veel plezier
heb ik gewerkt op de scholen. Veel plezier, omdat ik mocht werken voor de kinderen en met enthousiaste,
deskundige en zeer betrokken medewerkers. Toen ik in september 2010 begon met deze baan was er enige
scepsis, 3 scholen, zou dat wel gaan lukken? En inderdaad, het trekt een wissel op de zichtbaarheid en de inzet
van de directeur. Maar het samenwerken van de drie scholen heeft enorm veel opgeleverd. Er zijn drie sterke
teams, een goed werkend managementteam, één intern begeleider, één administratrice, brede kennisteams,
breed bouwoverleg, gezamenlijk scholing, maar met altijd de eigen identiteit van de school gewaarborgd.
Een bijzonder moment is wel geweest het invoeren van de continuroosters. Deze blijken een groot succes. De
enquête is door 154 ouders ingevuld en op de vraag: ‘Hoe bevallen de nieuwe schooltijden?’, zegt maar liefst
79% goed en 13% is neutraal. Slechts 13 ouders geven aan dat zij niet tevreden zijn.
Binnenkort zal de volledige uitslag van de enquête op de website gepubliceerd worden. Er volgt nu nog een
inventarisatie van de aanbevelingen.
Mijn vertrek is versneld door een verzoek uit Eindhoven. Ik heb een verleden in het Vrijeschool onderwijs en
men zocht iemand die begrip heeft voor het antroposofisch gedachtengoed en leidinggevende ervaring. Omdat
de school echter al enige tijd zonder vaste directeur zit heeft men mij verzocht om z.s.m. te komen. In overleg
met het bestuur is er voor gekozen om mijn aanstelling per 1 mei te laten ingaan.
De procedure voor het vinden van een opvolger is nu in volle gang. Aan het eind van de week zal er een
advertentie verschijnen in diverse bladen. Het ligt niet voor de hand dat deze opvolger nog voor de
zomervakantie zal kunnen beginnen. Daarom heeft het bestuur de teamleiders vrijgemaakt van lesgevende taken
en hen een urenuitbreiding gegeven. Hans Derks, voorzitter van college van bestuur van onderwijsstichting
KempenKind is nu de eindverantwoordelijke en aanspeekpunt bij calamiteiten.
Ik zou nog heel veel kunnen en willen vertellen, maar daarvoor is dit stukje niet bedoeld.
Zonder u, ouders, zouden er geen kinderen zijn, zonder kinderen geen scholen……
Ik heb genoten van het werk hier en ik wil iedereen, u ouders, kinderen, collega’s, relaties, partners, e.a. bedanken
voor de samenwerking, het plezier, de fijne gesprekken, de (vrijwillige) inzet, de betrokkenheid en voor het
vertrouwen dat ik heb gekregen.
Ik blijf in Hulsel wonen en zal zeker nog regelmatig komen kijken hoe het met de scholen en allen die daarbij
betrokken zijn gaat.
Nogmaals dank en tot ziens.
Bas van den Bosch

3

Basisschool D’n Opstap
Broekkant 9
5094 GA Lage Mierde
013-5091500
www.opstap-lm.nl
info@opstap-lm.nl

Ander schoolnieuws

Zoektocht naar een nieuwe directeur

Zoals u in bovenstaand stukje heeft kunnen lezen, is donderdag 26 april de laatste werkdag voor meester Bas.
Namens alle kinderen en collega’s willen we Bas hartelijk bedanken voor alles wat hij voor HooLaHu gedaan
heeft. Ruim 7 jaar heeft hij zich voor de kinderen, ouders én leerkrachten ingezet.
Bas, dank je wel en heel veel succes met je nieuwe uitdaging!
Inmiddels hebben we met de collega’s én met de MR/SR een profielschets en vacature opgesteld. Aanstaande
zaterdag zal deze vacature gepubliceerd gaan worden.
Afgelopen maandagavond is de benoemingsadviescommissie voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Vanuit d’n
Opstap nemen hieraan Mieke Adams (moeder van Finn en Meis Wouters), Arno Rooijackers en Sylvie
Borrenbergs deel.
De kandidaten hebben tot maandag 14 mei tijd om te reageren op de vacature. Vervolgens zal er een selectie
plaatsvinden van kandidaten die op gesprek mogen komen. In de week van 22 mei zullen de eerste gesprekken
plaatsvinden. Ons streven is om in juni helderheid te hebben over de opvolging van onze directeur, zodat hij/zij
in het nieuwe schooljaar kan starten.

Schoolreisjes/uitstapjes

Groep 1/2
Op woensdag 20 juni gaan de kinderen van groep 1/2 een dagje op pad. Waar we naar toe gaan, blijft nog een
verrassing. Nadere informatie volgt nog.
Groepen 3 en 4
Op donderdag 21 juni staat voor de kinderen van de groepen 3 en 4 een survival-dag in de bossen van Hooge
Mierde op het programma. T.z.t. ontvangt u hier meer informatie over.

Verkeersdag groep 1 t/m 8

Op woensdag 23 mei vindt onze jaarlijkse verkeersdag plaats.
Tijdens deze dag gaat iedere groep aan de slag met een buitenactiviteit. Daarnaast wordt er in iedere klas een
verkeersles gegeven.
Hieronder een overzicht van de activiteiten.
Groep 1-2:
Fietsparcours op de speelplaats
Groep 3:
Verkeersspeurtocht door het dorp
Groep 4 + 5: Verkeersspel
Groep 6:
Ok-actie + fietsroute in kleine groepjes naar Hooge Mierde
Groep 7:
Oefenen gedeelte school-thuisroute naar Pius-X, (tot Hulsel)
Groep 8:
Verkeersganzenbord
De kinderen uit groepen 1/2 mogen deze dag een fiets of step mee naar school nemen, zodat we op de
speelplaats kunnen oefenen.
De kinderen uit groep 6 en 7 mogen hun fiets meenemen, géén crossfiets a.u.b. Wilt u de fiets van te voren
even goed controleren, denk bijv. aan de banden.
Aan het einde van de dag hebben we voor de groepen 5 t/m 8 een spectaculaire afsluiting gevonden.
VVN wil voor ons een remwegdemonstratie verzorgen.
Aangezien we het ook belangrijk vinden dat ouders hun kinderen wegwijs maken in het verkeer en situaties
met hun kinderen bespreken, willen we alle ouders van groep 5 t/m 8 hierbij ook van harte uitnodigen!
De locatie is nog niet helemaal duidelijk, aangezien we een vergunning hiervoor aan het aanvragen zijn.
T.z.t. hoort u hier meer over.
We hopen op een leerzame dag!
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Thematisch werk

Vanaf 28 mei tot en met half/eind juni gaan we met groep 1 t/m 8 met het thema “Water” aan de slag.
We hebben dit schooljaar al twee keer eerder met alle kinderen van de school aan hetzelfde thema gewerkt.
Daarbij werken we regelmatig groep doorbrekend. Doel van het thematisch werken is (naast het overbrengen
van de lesstof) het onderzoekend en samenwerkend leren te bevorderen.
We hebben hier de afgelopen twee thema’s al mooie resultaten van gezien, denk bijv. aan de presentaties die
de kinderen voor elkaar verzorgen.
Eerder dit schooljaar heeft de leerlingenraad in de klas geïnventariseerd met welke thema’s de kinderen aan de
slag willen gaan. Meerdere groepen kozen voor het thema water, vandaar dat we met dit thema gaan werken.

Vervanging

Op donderdag 17 mei start Linda Wilborts op onze school. Zoals eerder is aangegeven worden de lesgevende
taken van de teamleider overgenomen i.v.m. het vertrek van meester Bas. Linda is een ervaren leerkracht en zal
deze taak op zich nemen. Aangezien juf Sylvie lesgeeft in diverse groepen, zal ook juf Linda in verschillende
groepen vervangen. In het volgende maandblad zal zij zich aan u voorstellen.
Juf Sylvie zal op woensdag en donderdag aan het einde van de ochtend nog wel ondersteunen in groep 1/2. Juf
Petra en juf Sylvie geven dan apart les aan groep 1 en 2, op deze manier kunnen we reken- en taalactiviteiten op
groepsniveau aanbieden.

Methode sociaal-emotionele ontwikkeling

Deze maand werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Eerlijk waar?’ Kleuters jokken vaak erg gemakkelijk.
Werkelijkheid en fantasie lopen voor hen nog door elkaar. Bovendien snappen ze het verschil tussen ‘goed’ en
‘slecht’ niet echt. Hun geweten moet zich nog verder vormen. Duidelijk vertellen hoe het wél hoort en goed
gedrag belonen, helpt daarbij.
In de onderbouw komt het volgende aan de orde:
• Je moet eerlijk zijn.
− wat is eerlijk? wat is opscheppen?
− hoe kun je eerlijk delen?
• Ruzie moet je snel weer goedmaken.
− elkaar een hand geven en ‘sorry’ zeggen
− weer aardig zijn voor elkaar
Tips voor thuis
• Wanneer u wéét dat uw kind iets ‘stouts’ heeft gedaan, dwing hem dan niet te bekennen. De kans is groot
dat uw kind dan juist gáát jokken om te voorkomen dat u boos wordt. Zeg rustig wat u weet en vertel uw
kind hoe het wèl moet en hoe hij het weer goed kan maken. ‘Je hebt zonder vragen een snoepje gepakt! Dat
mag niet. Altijd eerst vragen! Afgesproken?’
In de bovenbouw komt het volgende aan de orde:
• Over belangrijke dingen moet je eerlijk tegen elkaar zijn, zodat je elkaar kunt geloven en vertrouwen.
• Om niet te kwetsen moet je soms niet té eerlijk zijn.
• Mensen overdrijven soms om indruk te maken, en reclame overdrijft bijna altijd.
Tips voor thuis
• Leg uit waarom u regels stelt en maak ze niet té streng.
• Beloon eerlijkheid! Zorg dat uw kind niet denkt: volgende keer hou ik mijn mond!
• Wanneer u zeker weet dat uw een kind iets ‘fout’ heeft gedaan, laat hem dan niet ‘in de val lopen’. Geef het
goede voorbeeld door zelf eerlijk en open te zeggen wat u weet en daar duidelijk uw mening over te geven. ‘Jij
bent niet op het speelveldje gebleven, maar stiekem naar het winkelcentrum gegaan. Dat gebeurt niet meer!’
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Opschoondag

De Landelijke Opschoondag is achter de rug: een dikke ‘high five’ voor alle deelnemers! Gewapend met
afvalknijpers, vuilniszakken en handschoenen was geen blikje, plastic flesje, sigarettenpeuk of snoeppapiertje meer
veilig.
Voorafgaand aan de landelijke Opschoondag zijn onze fanatieke afvalhelden van groep 3 t/m 8 ook op pad
geweest. De kinderen en de vrijwilligers hebben totaal 43 zakken vuil opgehaald. Een mooi resultaat dus!

Nieuws uit de groepen
Groep 2

Kleutertoneel
Op donderdag 31 mei a.s. is de uitvoering van ons kleutertoneel op het grote podium
van de Brede School Plus.
We hebben samen met de kinderen een verhaal bedacht, met als titel:
Paniek op de boerderij
’s Middags is er een voorstelling voor alle kinderen van onze school.
‘s Avonds mag elke speler/speelster maximaal 6 personen uitnodigen.
De avondvoorstelling begint om 18.30 uur, hiervoor ontvangen de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep
2 nog een uitnodiging.

Groep 3

“Rode draad”
Met ingang van 22 mei start het “Rode Draad Project” in groep 3.
Tot en met 29 juni krijgen de leerlingen een krat in de klas met daarin speciale aanbod van leesboeken.
Deze boeken mogen de leerlingen van groep 3 allemaal lezen en natuurlijk schenken we extra aandacht aan de
diverse soorten boeken.
Wij willen op deze manier het plezier van lezen een positieve stimulans geven.
Groep 3: Heel veel leesplezier met deze extra berg boeken!

Groep 5

Project Jet en Jan
In groep 5 gaan we werken aan een project over het dagelijks leven hier, maar dan 100 jaar geleden. We
beginnen hiermee op maandag 28 mei op school. We lenen daarvoor een lespakket van het museum de Acht
Zaligheden.
Op maandag 4 juni gaan we dan op bezoek bij het museum in Eersel. We vertrekken om half 9 op school en
beginnen in het museum om 9:00 uur met een activiteitencircuit. De les in het museum duurt 90 minuten.
De leerlingen lopen in vijf of zes groepjes een circuit van zes activiteiten, voorafgegaan door een klassikale
ontvangst en introductie en afgesloten met een nabespreking.
Wij hopen dat dit net als andere jaren weer een leuk en leerzaam uitstapje gaat worden.
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Ingezonden stukken
Nieuws van Nummereen

Informatieavond peuterprogramma
Op maandag 14 mei a.s. informeren we een informatieavond over het peuterprogramma in Lage Mierde .
Tijdens deze avond vertellen we u meer over onze organisatie en werkwijze ten aanzien van het
peuterprogramma. Ook lichten we de financieringsvorm toe (subsidie vs. kinderopvangtoeslag). Deze avond
heeft plaats op onze locatie in Lage Mierde, Broekkant 9. De avond begint om 19.00 uur en duurt naar
verwachting ca. een uur. U bent van harte welkom!
Meivakantie
Op maandag 30 april start de meivakantie. Twee weken lang staat de bso in het teken van ‘Ontdek Japan’. Onze
Cluppers gaan op een leuke en uitdagende manier kennismaken met de verschillende gewoonten, gerechten en
sporten uit Japan! Denk je aan Japan dan denk je al snel aan sushi, origami en sumoworstelen. Deze activiteiten
staan dan ook op het programma. Samen met veel andere leuke, minder voor de hand liggende activiteiten. Deze
vakantie introduceren we ook onze Clup Challenge. Verschillende Clups gaan de strijd met elkaar aan in deze
challenge. Teamcaptains (en sportcoördinatoren) Harm en Ties kijken ernaar uit! Lees hier meer over de
vakantieclup.

Avondwandelvierdaagse Lage Mierde

Van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 mei 2018 vindt de avondvierdaagse van Lage Mierde
plaats. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe routes voorbereid. U kunt dagelijks 5, 10 of
15 km wandelen. De vierdaagse van Lage Mierde is één van de weinige vierdaagsen
waar u 15 km kunt wandelen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de prestatie-vierdaagsen in de maanden erna.
De wandelingen starten elke dag tussen 18.00 en 19.00 uur bij gemeenschapshuis De Ster, De Houtert 6. Op
vrijdag gaat iedereen iets eerder van start, zodat alle wandelaars rond 20.00 uur de laatste meters kunnen
afleggen.
Deelname kost € 5,00 per persoon. Het is ook mogelijk om slechts 1 of 2 dagen mee te lopen. De kosten
bedragen dan € 2,00 per dag. U ontvangt in dat geval overigens geen medaille.
Om de wachttijden bij het inschrijven te verkorten is het mogelijk om vooraf al in te schrijven via
www.denoverschot.nl. Uiteraard is inschrijving ook mogelijk bij de start van de vierdaagse in De Ster.
Voor informatie: Buurtvereniging D’n Overschot via mail@denoverschot.nl
Graag tot ziens op 22 t/m 25 mei!
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