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Sjors Bakkers
Hilde Lemans
Sem van Gompel
Luna Wouters
Roos Heesters
Lisanne Backbier
Lenne Paridaans
Daan van Gompel
Julie Velders
Evi Jansen
Kim Jansen
Djowy van Hoof
Siep Smolders
Cas van Gompel
Karlijn Verhagen
Saar Buster
Meis Wouters
Soof Lemmens
Tess Hultermans
Marijn de Kort
Ian Votsis
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Mirte van den Nieuwenhof
Tim Schots
Lieve Gerrekens
Pleun Hultermans
Tijn Wouters
Jip van Hoof
Anne van Heijst
Nora Kuijpers

In het nieuwe schooljaar gaan we kennismaken met enkele nieuwe leerlingen.
Sjors Bakkers, Soof Lemmens, Hilde Lemans en Adam de Wijs starten na de zomervakantie in groep 1.
Nicolas en Izabela Rizoiu starten in respectievelijk groep 4 en groep 5.
Wij wensen jullie een leerzame en gezellige tijd toe op d’n Opstap. Veel succes!
Helaas moeten we afscheid nemen van “onze kinderen” uit groep 8. We wensen jullie veel succes toe op het
Pius-X college. Lopen jullie nog eens een keertje binnen om te vertellen hoe het met je gaat?
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Algemeen

Beste ouder/verzorger,
Hierbij sturen we u alweer het laatste maandblad van dit schooljaar toe.
De laatste maand hebben we niet stil gezeten en is er weer veel werk verzet:
➢

➢

➢

➢
➢

➢

Vorige week heeft het team kennisgemaakt met onze nieuwe directeur, Femke de Graef. Femke zal
met zal met ingang van 1 augustus starten op de HooLaHu-scholen. De eerste kennismaking is zeer
prettig verlopen en wij hebben zin om in het nieuwe schooljaar samen aan de slag te gaan. Na de
vakantie zal Femke nader met u kennis maken.
In de groepen 3 t/m 7 zijn diverse Cito-toetsen uit ons Leerlingvolgsysteem afgenomen. De resultaten
hiervan worden in het rapport van uw kind opgenomen, maar kunt u nu ook al in het ouderportaal van
ParnasSys bekijken. Klik op deze link om naar de inlogpagina te gaan. Mocht u nog vragen hebben naar
aanleiding van de gegevens op het ouderportaal, dan horen we het graag.
Op woensdag 13 juni hebben we met alle kinderen een muzikale dag gehad, dit in verband met het
afscheid van juf Siska en juf Maria Kokken. We hebben deze dag gezellig, samen met diverse (hulp)ouders,
afgesloten met een muzikale voorstelling verzorgd door alle kinderen.
Wij willen juf Maria en juf Siska via deze weg nog een keer extra bedanken voor alles wat ze voor onze
school gedaan hebben. Door de jaren heen hebben ze samen erg veel werk verzet. We gaan deze fijne
collega’s zeker missen!
We hebben gemerkt dat verschillende ouders toch nog graag even persoonlijk afscheid willen nemen.
Dit is mogelijk op woensdag 4 juli vanaf 13.45 uur. U bent van harte welkom!
De groepsverdeling is bekend gemaakt en de kinderen hebben gistermiddag al kennisgemaakt met hun
nieuwe leerkracht en eventuele nieuwe klasgenootjes.
Sinds twee weken is de nieuwe ouderapp van Social Schools “in de lucht”. Al meer dan 60% van de
ouders heeft zich aangemeld en de eerste berichten zijn al geplaatst. Mocht het inloggen nog niet gelukt
zijn, dan kan dit liggen aan een oude versie van Social School. Het is namelijk van belang dat u Social
Schools 3.0 download. Vorige week hebben we ook kennisgemaakt met onze nieuwe website. Deze
website gaan we nog verder aanvullen en zullen we in het begin van het volgend schooljaar in gebruik
gaan nemen. Mede door de nieuwe AVG privacywet zal deze website met name ingericht worden voor
nieuwe ouders. We gaan op deze website geen foto’s meer plaatsen van activiteiten. Dit gebeurt
voortaan in de ouderapp.
Afgelopen dinsdag hebben we de hele dag bezoek gehad van een onderwijsinspecteur. De inspecteur
kwam in verband met een themaonderzoek “rekenen en wiskunde”. Doel van het schoolbezoek was
het verzamelen van informatie over het reken/wiskunde-onderwijs op onze school aan de sterke
rekenaars. Aan dit onderzoek zat geen beoordeling of verslaglegging vast. De bevindingen worden
meegenomen in het landelijk themaonderzoek.
Aan het einde van de dag heeft de inspecteur een korte terugkoppeling gegeven aan de aanwezige
teamleden:
De inspecteur heeft gezien dat het aanbod divers is waarbij veelal de methode leidend is. We hebben
goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen en op de opbrengsten. Er liggen goede fundamenten om
kinderen te signaleren en het onderwijs daarop in te richten.
De uitdaging is om de doorgaande lijn m.n. gericht op excellente rekenaars verder uit te werken. Op dit
moment volgen deze leerlingen in principe een compacte rekenroute en krijgen uitdaging middels
Pluspunters, Rekentijgers of Levelbakken. We gaan nadenken hoe we hieraan een extra dimensie kunnen
geven (bijv. voor de meer creatieve rekenaars). De bevindingen (en het vervolg) nemen we mee in ons
Kennisteam Rekenen zodat ook de andere twee HooLaHu-scholen er hun vruchten van kunnen plukken.
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➢ Volgend schooljaar valt 2e paasdag in de meivakantie. Dit houdt in dat we nog extra studiemomenten
(voor de leerkrachten) in kunnen plannen. We willen hier graag gebruik van maken, aangezien we
volgend schooljaar het schoolplan voor 2019 – 2023 mogen schrijven. Dit houdt in dat de kinderen op
drie middagen extra vrij zullen zijn. Momenteel zijn we de jaarplanningen met de drie HooLaHu-scholen
op elkaar af aan het stemmen. Zodra de data bekend zijn, laten we het meteen aan u weten.
➢ De schoolgids voor schooljaar 2018-2019 is bijna klaar. Zodra deze schoolgids definitief is, zullen we
deze als bestand delen in de ouderapp van Social Schools. We hebben besloten om geen papieren versie
van de schoolgids te verstrekken. Dit heeft mede te maken met de jaarkalender, deze wordt niet meer
in de schoolgids opgenomen. We merken dat er gedurende het schooljaar nog activiteiten aan de
jaarplanning toegevoegd worden en de kalender dus niet up-to-date is. In de ouderapp is het mogelijk
om een agenda in gebruik te nemen. We zijn deze agenda aan het vullen en zullen deze gedurende het
schooljaar aan blijven vullen, zodat u altijd op de hoogte bent van de komende activiteiten. Het is tevens
mogelijk om deze agenda te koppelen aan bijv. uw eigen outlookagenda.
Mocht u toch interesse hebben in een papieren versie van de schoolgids, dan kunt u mij,
sborrenbergs@kempenkind.nl, even een mailtje sturen. Dan zorgen we ervoor dat u via uw kind een
schoolgids ontvangt.
Namens alle collega’s wil ik u bedanken voor het fijne schooljaar en de prettige samenwerking. Hopelijk denkt u
daar net zo over als wij. Weet dat de deur altijd voor u op staat en mocht er iets zijn, schroom niet om binnen
te lopen of een afspraak te maken.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en tot ziens in het nieuwe schooljaar!
Met een vriendelijke groet,
Sylvie Borrenbergs

Ander schoolnieuws
Even voorstellen

Hoi allemaal,
Mijn naam is Roy Vissers, 31 jaar en ik ben woonachtig in Valkenswaard met vriendin en 2
kinderen (Luca en Jase). Ik ben een fanatiek beoefenaar van verschillende sporten, zoals
voetbal, hardlopen, fitnessen en ATB.
In het schooljaar 2018-2019 zal ik de gymlessen op de basisscholen Het Palet, De
Akkerwinde, OBS De Sleutelaar, De Toermalijn, D’n Opstap, Franciscusschool en De Vest
in Hoogeloon gaan verzorgen. Buiten het geven van de gymlessen zal ik ook Click Sport
aanbieden binnen de gemeente Bladel en Reusel – de Mierden. De kinderen hebben dus de
mogelijkheid om samen met hun “eigen” gymmeester lekker een uurtje na school te gaan
sporten en bewegen bij Click Sport. Ik hoop dan ook veel kinderen te mogen begroeten van
de basisscholen die ik les geef.

Vacature MR/SR leden

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat Jurgen Wouters stoppen als MR-lid. Wij willen Jurgen heel hartelijk
bedanken voor zijn tijd en inzet de afgelopen jaren. Zijn inbreng is van toegevoegde waarde geweest.
Wij zijn op zoek naar nieuwe MR/SR-leden. Is dit iets voor u? Neem dan contact op met Mieke Coolen of
Sylvie Borrenbergs.
De MR/SR leden komen ongeveer 6 keer per jaar op een dinsdagavond bij elkaar.
Waar houdt de MR/SR zich precies mee bezig? Zie beschrijving op de volgende bladzijde.
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Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad heeft tot taak de openheid, openbaarheid en het onderling overleg op school te
bevorderen. Doelstelling is het behartigen van de belangen van het kind, de ouders/verzorgers en het personeel.
De medezeggenschapsraad is bevoegd om alle aangelegenheden die de school betreffen, bespreekbaar te maken.
Tevens is de raad bevoegd om over alle ‘schoolse’ zaken het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten
kenbaar te maken. Daartoe heeft de MR advies- en instemmingbevoegdheid. Dit is geregeld in het
medezeggenschapsreglement.
In de MR hebben 2 ouders en 2 leerkrachten zitting. De vergaderingen van de MR/SR zijn openbaar en de data
worden aan u bekend gemaakt in de jaarkalender.
Schoolraad (SR)
De schoolraad heeft als doel om vanuit het gezichtspunt van ouders, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van
het onderwijs op D’n Opstap. De schoolraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders die
meningsvormend, adviserend en reflecterend naar school toe hun mening geeft waar het gaat om het te voeren
of gevoerde beleid. De onderwerpen kunnen zowel door de directie als door de schoolraadleden worden
ingebracht. De schoolraad vergadert samen met de MR, maar heeft geen formele rechten. Ze fungeert als
klankbordgroep voor de MR en de directie van de school.

Sportdag

In de vierde week na de zomervakantie hebben we weer onze jaarlijkse
sportdag met de scholen van HooLaHu. In de voorgaande jaren hebben we
kunnen rekenen op de inzet van ouders om deze dag tot een succes te
maken. Om er de volgende editie ook weer een sportieve en geslaagde dag
van te maken vragen wij om uw hulp. Reserveer daarom alvast vrijdag 14
september in uw agenda. De briefjes om uzelf aan te melden volgen in het
begin van het nieuwe schooljaar.

De scholen zijn weer begonnen!

Vroeg opstaan en een dag lang lessen volgen, het begin van het nieuwe schooljaar is voor de meeste leerlingen
weer even wennen. Dat geldt ook voor het verkeer. Automobilisten moeten extra alert zijn voor wispelturige
weggebruikers die na de zomer ‘instromen’ en in al hun jeugdige enthousiasme voor gevaarlijke verkeerssituaties
kunnen zorgen. Andersom moeten ook scholieren goed worden voorbereid. Een dag in de schoolbanken kan
tot mindere waakzaamheid in het verkeer leiden!
Zeker na de vakantie moeten scholieren even schakelen en hebben ze moeite om zich lang te concentreren.
Onderzoek toont aan dat er in deze periode bijna twee keer zoveel verkeersslachtoffers onder scholieren vallen
dan normaal. De grootste piek in ongevallen slachtoffers in september is te vinden onder 12-jarige.
Scholieren moeten na de zomervakantie weer even wennen aan hectische verkeerssituaties. Of ze gaan voor de
eerste keer zonder begeleiding van huis en moeten de weg naar school nog eigen maken. Ze worden afgeleid
door vriendjes en vriendinnetjes waarmee ze in groepen over de straat uitwaaieren. Ze zijn druk met appjes en
‘vergeten’ al snel de gevaren die het verkeer zeker in deze periode met zich mee kan brengen. Waakzaamheid
kan veel leed voorkomen.
Extra aandacht verdient de kwetsbare groep tussen 12 en 18 jaar. Kinderen worden tot hun twaalfde nog vaak
door hun ouders met de auto naar school gebracht. Het gevolg is een minder ontwikkeld besef van het verkeer
en mogelijke gevaarlijke situaties. Ze hebben, kortgezegd, nog weinig ervaring opgedaan in het verkeer waardoor
ze een groter risico lopen. Het aantal kinderen tussen 12 en 18 jaar dat door een fietsongeluk in het ziekenhuis
belandt, is stukken hoger dan onder de 12 jaar.
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Tips voor zomer(lees)dip
Beste ouders,

Uw kind heeft dit jaar op school veel geoefend met lezen. Hierdoor is uw kind flink vooruit
gegaan met lezen. De grote vakantie staat nu voor de deur. Uit onderzoek is gebleken dat
kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een grote terugval in leesontwikkeling
laten zien. Dat willen wij niet laten gebeuren. En u als ouder kunt ons daarbij helpen.
Wat vragen we van u als ouder?
Lezen is voor veel kinderen geen vanzelfsprekende activiteit thuis. Je kunt met je kind de afspraak maken om
elke dag samen even te lezen.
Waarom?!
Vaak zien we dat kinderen die aan het eind van groep 3/4 het gevraagde niveau net of net niet
behaald hebben, terugzakken in niveau, door het niet of te weinig lezen in de zomervakantie.
Hierdoor wordt de start in de volgende groep bemoeilijkt.

Daarom is het van groot belang om in de zomervakantie het lezen bij te
houden! Oefening baart kunst: lezen leer je alleen door het veel te doen!
Wat kan er gelezen worden?
Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen
➢ Dit kunnen boeken zijn die je kind leuk vindt. De boeken van de bibliotheek mag je tijdens de
zomervakantie vaak voor een langere periode lenen. We kunnen het project “Duik met een boek de
zomer in” van bibliotheek De Kempen dan ook van harte ondersteunen.
➢ Denk ook aan foldertjes van de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het
land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je
kind.
➢ Ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen.
Kortom, het maakt niet uit wat je kind leest, als het maar leest. Elke dag 10 á 15 minuten!
Hoe begeleid je je kind?
Als je kind elke dag 10 á 15 minuten leest, zal de leesontwikkeling zeker niet stagneren, en wellicht zelfs
vooruitgaan. Wil je meer halen uit deze leestijd, dan kun je deze activiteiten toepassen:
1. Laat je kind regelmatig een stukje hardop lezen.
2. Wedstrijdje tegen jezelf. Laat je kind een stukje tekst uitkiezen waarmee het wil gaan oefenen.
Laat je kind eerst een tekstje gedurende 1 minuut lezen (op normaal tempo en zoveel mogelijk zonder fouten)
en zet een streepje tot waar je kind komt. Lees de tekst daarna samen. Laat je kind de moeilijke woorden een
paar keer oefenen en de tekst een paar keer hardop lezen. Laat je kind dan de tekst gedurende 1 minuut hardop
lezen en bekijk hoe ver je kind nu komt. Tien tegen één dat je kind nu verder komt dan de eerste keer.
Tips om samen te lezen
➢ Lees elke dag samen. Maak er dus geen opdracht van voor je kind, maar onderneem deze activiteit
samen.
➢ Zoek een rustig plekje waar jullie samen ongestoord kunnen zitten. Samen gaan lezen terwijl de rest van
de familie naar tv kijkt is geen goed idee.
➢ Leest je kind een stukje tekst hardop, ben dan zuinig met verbeteren. Het is beter om je kind de kans
te geven een fout zelf te herstellen. Vaak hoort je kind dat het een fout gemaakt heeft als het de rest
van de zin leest. Verbetert je kind zichzelf niet, dan kunnen jullie samen de gelezen zin nog een keer
bekijken.
➢ Praat over de verhalen die je met het kind leest.
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➢ Zoek een tijdstip waarop het prettig is (en alle tijdstippen zijn goed). Zorg voor leuke leesstof (in de
bibliotheek is volop aanbod).
➢ Lees regelmatig voor en kies dan boeken en verhalen die je zelf ook leuk vindt. Dit mogen ook
informatieve boeken zijn.
➢ Praat over de verhalen die je met het kind leest.
➢ Gebruik in de auto cd’s met verhalen (deze cd’s zijn samen met de boeken te leen bij de bibliotheek).
➢ Geef complimenten als het kind leest en geef aan het kind eenvoudiger leesstof als er veel fouten worden
gemaakt. De bedoeling is dat het kind blijft oefenen, maar het hoeft in feite geen nieuwe stof te leren
want dat gebeurt straks wel weer op school.
➢ Corrigeer fouten die het kind maakt niet direct. Wacht even of het kind er zelf uitkomt, geef na een
paar seconden een kleine hint (benoem de eerste letter, omschrijf de betekenis) en prijs je kind als hij /
zij het woord goed uitspreekt. Corrigeer als het woord fout is en lees samen de zin opnieuw. Dus:
wacht, hint, prijs!
➢ Koop letter-, woord-, schrijfoefenboekjes (deze zijn in de vakantieperiode in veel winkels te verkrijgen).
➢ Lees om de beurt een zin of bladzijde.
➢ Lees samen hardop, het zogenaamde koorlezen.
➢ Lees regelmatig voor; lees voor en geef vooraf bijvoorbeeld aan dat u foutjes gaat lezen, die het kind
moet benoemen
Maak een spel:
➢ Nummerbordenspel: van nummerborden letters lezen, deze noteren in
een schrift en met de letters een woord maken. Wie heeft het snelst
een woord gemaakt? Er kan evt. vooraf een categorie bepaald worden: een dier, eten / drinken.
➢ Letterbingo: maak een alfabetkaart. Wanneer onderweg een letter gezien wordt, mag je deze op je
kaart wegstrepen. Wie heeft als eerste zijn / haar kaart vol. Bingo! Je kunt evt. de minder
voorkomende letters (c, q, x) vooraf al doorstrepen, afhankelijk van het land waar je bent.
➢ Markeer op een landkaart (ANWB) de plaatsnamen langs de te rijden route. Als je de plaatsen
passeert leest het kind deze hardop voor en streept ze weg.
➢ Vul een “vakantierugzak” met leesboekjes, letters/woordspelletjes, schrijfblokje met potlood en gum
enz.
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