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Van onze schoolleider

Eigenaarschap van leerlingen

De eerste periode van dit schooljaar zit erop. We zijn deze
periode goed met elkaar doorgekomen en hebben
verschillende activiteiten voor de leerlingen kunnen
organiseren. Het hoogtepunt voor de meeste leerlingen
was de schoolreis. Het zijn bijzondere tijden waarbij we
wikken en wegen wat er wel en niet mogelijk is. Gelukkig
staan er in dit VerRijkertje weer een aantal activiteiten die
hebben plaats gevonden. Net voor de herfstvakantie
moesten ook bij ons op school de eerste gezinnen in
thuisquarantaine. Dan komt het ineens dichterbij. Dat was
nieuw, spannend en zorgelijk tegelijk. Zeker gezien het
aantal oplopende besmettingen in Elshout. We voelden ons
minder veilig en minder zeker en dat is geen prettig gevoel.
Het is geen officieel advies vanuit de GGD, maar we zouden
het erg fijn vinden als u uw kind(eren) thuis wilt houden als
u in afwachting bent van een Corona-testuitslag. Tot nu toe
kunnen we COVID-19 buiten de school houden en dagelijks
alle groepen ontvangen. Laten we hopen dat het zo kan
blijven!

We hechten veel waarde aan de zelfstandigheid van onze
leerlingen. Ondanks dat we o.a. werken vanuit het
coöperatief leren en een taakbrief hebben, vinden we dat
we de zelfstandigheid van de leerlingen nog meer kunnen
ontwikkelen. We zien het vergroten van de zelfstandigheid
van de leerlingen als voorwaarde om het eigenaarschap van
de leerlingen te vergroten. Onder eigenaarschap verstaan
we dat de leerlingen zelf mede-eigenaar worden van het
leerproces. Ondanks dat de studiemiddagen meerdere
malen uitgesteld zijn wegens COVID-19, hebben we mooie
eerste stappen gemaakt in het zelfstandig werken. De
leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 mogen hierbij een blokje
gebruiken als hulpmiddel. Met het blokje kunnen ze
aangeven dat ze niet gestoord willen worden, een ander
willen helpen of een vraag voor de leerkracht hebben. De
leerkracht loopt tijdens het zelfstandig werken rond. We
houden u op de hoogte van de vervolgstappen.

Thuisquarantaine
Zoals bekend zijn er in verband
met Corona een aantal
gezinnen van onze school in
thuisquarantaine. We missen
dus een aantal leerlingen in de
klas. Hoe leuk en fijn is het dan dat deze leerlingen, die in
thuisquarantaine zitten, toch contact hebben met hun klas.
Via teams volgen ze online lessen, maar er is natuurlijk ook
tijd om even gezellig te kletsen met hun klasgenootjes.
Zowel voor de leerlingen in de klas als voor de leerling in
thuisquarantaine wordt dit als zeer prettig ervaren en
versterkt dit het groepsgevoel. Voor iedereen een goede
oplossing, maar het fijnste is toch als we allemaal weer
compleet zijn in de klas en dat Corona snel voorbij is.

Even voorstellen
Mijn naam is Yvonne van Dalen. Ik
ben getrouwd met Dimitri en samen
hebben we 2 kinderen Nanne (15
jaar) en Drik (12 jaar). We wonen
sinds 1,5 jaar in Vlijmen en dat bevalt
ons goed. Mijn hobby’s zijn dansen
en het lezen van een goed boek.
Sinds dit schooljaar werk ik met veel
plezier als onderwijsassistent op school. Mijn werkdagen
zijn maandag, dinsdag en vrijdag ochtend. Hopelijk zien we
elkaar binnenkort eens op school.

Groep 4
Op de taakbrief van groep 4 staat dit jaar niet alleen
rekenen, taal en spelling. Regelmatig staat er ook een
creatieve opdracht op. Dit keer: ‘Vouw een herfstblad met
behulp van de vouwinstructie’. Wist u dat vouwen ook een
vaardigheid is die met rekenen te maken heeft? Zo leren de
leerlingen hoe ze een stappenplan zelfstandig of met hulp
van een klasgenootje stap voor stap kunnen aflezen om tot
bijvoorbeeld een mooi, gevouwen herfstblad te komen. Ze
leren begrippen zoals recht, schuin, lijn, hoek, punt, etc.
Ook voor de motoriek is vouwen natuurlijk een hele mooie
manier om hier spelenderwijs mee bezig te zijn. De
leerlingen in groep 4 vonden het vouwen in het begin lastig,
maar hoe meer je het doet, hoe makkelijker en leuker het
wordt. Leuk ook om te zien dat dit werkje altijd als eerste
gekozen wordt door de leerlingen als deze op de taakbrief
staat. En een leuke bijkomstigheid:
we hebben altijd een leuk
vouwwerkje in onze klas hangen en
hebben nog gerekend ook zonder
dat we er erg in hadden.

Verkeer
De korte en donkere dagen zijn weer aangebroken, dus
daarom zijn op donderdag 29 oktober de controleurs van
Veilig Verkeer Nederland op de Th. J. Rijkenschool geweest.
Door middel van een Coronaproof teststraat hebben zij de
fietsen gecontroleerd van de groepen 5, 6, 7 en 8.
Deze controle stond voornamelijk in het teken van
zichtbaarheid! Goede verlichting en voldoende reflectoren
zijn daarvoor erg belangrijk.
Dit jaar is 83,3% van alle fietsen goed gekeurd! Dit is een
lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Hier zijn wij erg
trots op!!!
De kinderen kregen een leuke reflectorsleutelhanger. Voor
de fietsen die helaas waren afgekeurd: op donderdag 12
november is er een herkeuring.

Afgekeurde fietsen op de Th. J. Rijkenschool 2017-2020

· Continurooster
Nu veel ouders door omstandigheden het continurooster
hebben ervaren, blijkt dit door veel ouders als prettig
ervaren te worden.
Dit is besproken in de eerste vergadering en daarom
hebben we een enquête gehouden om zo de mening van
ouders te peilen over het continurooster. Aan de hand van
de uitslag geven wij als MR een positief advies aan school
over het toepassen van het continurooster.
Als ouders ergens mee zitten of vragen hebben, dan
kunnen ze altijd terecht bij een van de onderstaande leden
van de MR. Het is ook mogelijk om de vergaderingen als
toehoorder bij te wonen. Iedereen is daarbij van harte
welkom. Wanneer ouders interesse hebben om een
vergadering bij te wonen dan kunnen zij zich aanmelden bij
Helen Schwartzmans of Antoinette van den Brandt.
De volgende vergadering staat gepland op 7 december.
Samenstelling MR:
Simone van Opzeeland: voorzitter
Helen Schwartzmans: penningmeester
Antoinette van den Brandt: lid
Lindsey van de Wiel: secretaris

Nationaal schoolontbijt
Ook dit jaar hebben we weer
meegedaan aan het schoolontbijt.
Het thema van dit jaar was: ‘Een
betoverende tijd begint met een
goed ontbijt.” Het is een gezellige en
lekkere start van de dag geweest.

Sport na school

Nieuws vanuit de MR
We zijn alweer een aantal weken bezig in dit schooljaar en
willen u op de hoogte brengen wat zoal in de MR besproken
is. In de afgelopen maanden zijn de volgende zaken aan bod
gekomen in de MR
· Vierjarenplan definitief vastleggen
Tijdens de vergadering is het vierjarenplan aan bod
gekomen. Hierin is beschreven wat de missie van de school
is, wat de parels zijn en aan de hand hiervan worden de
doelen besproken voor de komende vier jaar. Een van de
doelen kan bijvoorbeeld zijn: integreren van de taalklas in
de klas, het aanbieden van extra uitdagingen, zoals ‘Plus in
de klas’. De MR heeft instemming gegeven aan het
schoolplan, zoals deze er nu is.
· Ouderbetrokkenheid
Vanuit de werkdrukverlichting worden gesprekken,
presentaties voornamelijk in de middag gehouden. Als
oudergeleding van de MR, delen we de mening van ouders
dat een presentatie voor een hele groep op een tijdstip in
de middag vaak op een ongelegen moment komt voor veel
ouders en dat ze dan niet bij de presentatie aan kunnen
sluiten of deelnemen. Dit is besproken tijdens de
vergadering.

Op vrijdag 30 oktober was de eerste keer ‘Sport na school’.
Er hadden zich veel enthousiaste kinderen opgegeven.
Leuk! De kinderen hebben het spel ‘Mario Kart’ gespeeld. Er
was een parcours uitgezet waar de kinderen zo snel
mogelijk overheen moesten rennen. Om het extra leuk te
maken, konden de kinderen elkaar afgooien. Zodra je werd
afgegooid, moest je 5 rondjes draaien. Het leek net op het
echte spel! Het was een groot succes. Op vrijdag 27
november staat de volgende gepland. De uitnodiging
hiervoor volgt nog.

Leerlingenraad
Wat is het toch leuk om een leerlingenraad te hebben. De
eerste keer met de nieuwe raad zijn weer leuke ideeën
bedacht. Zo hadden de kinderen bedacht om met het
schoolontbijt allemaal verkleed naar school te komen om
het schoolontbijt te openen. Ook kwamen ze met het idee
of we op school melk, optimel of chocomel konden krijgen
voor tijdens de lunchpauze. Het liefst gesponsord. Twee
leerlingen gaan een plan bedenken en Debbie mag dit dan
gaan uitvoeren. Dat is toch een super idee!! Ook hadden ze
al ideeën voor de kerstviering, maar dat houden we nog
even geheim. Kortom: we zijn weer goed van start gegaan.

Inventarisatie VSO
Een aantal ouders zouden graag gebruik maken van de VSO
(Voor Schoolse Opvang) van de Mikz. Tot op heden heeft de
Mikz te weinig aanmeldingen om het personeel en vervoer
naar de Th.J.Rijkenschool te organiseren. Als er meer
aanmeldingen zijn, zal de Mikz in samenwerking met school
bespreken of het mogelijk is een VSO op te starten voor de
kinderen uit Elshout. Een aandachtspunt hierbij is dat de
Mikz alleen VSO aanbiedt in combinatie met de BSO (Buiten
Schoolse Opvang). Zou u gebruik willen maken van een VSO
of overweegt u gebruik te maken van een VSO voor uw
kind(eren), wilt u dat dan kenbaar maken bij Debbie Slomp?
Dit kan via mail debbie.slomp@scalascholen.nl, via Social
Schools of telefonisch op 06-55064533. Alvast bedankt voor
uw reactie.

Agenda
10 november
9 t/m 12 november
16 november
25 november
27 november
4 december
7 december
7 december
17 december
18 december
19 december t/m
3 januari

OV-vergadering
Facultatieve ouderavonden
Ontruimingsoefening
Onderbouw dag vrij
Sport na school
Sinterklaas (1 t/m 4)
Surprise (5 t/m 8)
Leerlingenraad
MR-vergadering
Kerstviering
Bovenbouw middag vrij
Kerstvakantie

