15 juli 2021
Opschrijverke 26
Jaargang 34

Agenda:
23 juli:
laatste schooldag
6 september:
start schooljaar 2021-2022

TOT SLOT
Terugblikken op een schooljaar is
elk jaar opnieuw een hele uitdaging. Onze kinderen maken van
alles mee; ze spelen en leren met
elkaar en gaan erop uit. Tijdens het
spel, de gym, de rekenles en de
gesprekjes met elkaar doen ze indrukken op die ertoe doen. Mijn
teamleden nemen al die ervaringen
van de kinderen mee en hebben
daarnaast studies en besprekingen
met elkaar. Er wordt samen onderzoek gedaan, ook zij gaan er samen op uit en we leren met elkaar.
Ouders, specialisten, bestuurders,
collega-directeuren, zorgmedewerkers, opvangmedewerkers etc. etc.:
ik spreek en zie ze allemaal en bepaal dan maar eens de goede terugblik op dit schooljaar!
Ik heb dit schooljaar in elk geval
weer als een zeer bewogen jaar
ervaren. Het sluiten en openen van
de school, de gehele organisatie
van de noodopvang, de afstemming met GGD/RIVM, de onzekerheid over de inzet en de vervanging van leerkrachten, de afstemming met de voorzitter van de MR,
de vraag of het wel goed gaat met
onze kinderen, kunnen de onderscheidende activiteiten wel doorgaan, hebben me vanaf dag 1 tot
nu beziggehouden!
En ondertussen wil je dat de school
zich verder ontwikkelt en dat de
kinderen de groei doormaken die
van hen verwacht mag worden. Je
bouwt aan de versterking van de
onderwijskwaliteit en wilt dat samen met je MT verbeteren en borgen. Ik ben blij met het gegeven
dat ik over het algemeen heel veel
geluk om mij heen zie. De teamleden ervaren regie en invloed en
onze kinderen lijken heel graag
naar school te komen. De toets
resultaten op de eindtoets van
groep 8 en op de E-toetsen van de
overige groepen zijn prima op niveau en er is goede voortgang
waarneembaar bij de verschillende
ambities van het schoolplan.
Maar........., wat kunnen en mogen
we weer na de vakantie en brengt
de vakantie ons de energie die we
weer nodig hebben om volle bak te
starten?

Vorige week kreeg ik een tekening
van een kind uit de bovenbouw. "Jij
maakt de school beter" stond er op
de tekening! Volgens mij heb ik
een heel goed jaar gehad!!!
Ik wens alle kinderen een hele
mooie laatste schoolweek toe. In
het bijzonder wens ik dat aan de
ouders van al onze schoolverlaters
(mogelijk bent u zelf ook een
schoolverlater) maar voor alle ouders een mooie laatste week gewenst. Hopelijk gaan we genieten
van een fijne zomervakantie. Ik zie
iedereen heel graag weer terug op
maandag 6 september.
Gezonde groeten,
Peter de Baar
DAAR GAAN ZE….!!!!
Na een geslaagd kamp, nemen ze
medeleerlingen, leerkrachten en
ouders a.s. donderdag nog even
mee naar De Camping! Maar als
ook de eindshow voorbij is, komt
vrijdag de dag van het echte afscheid. We gaan ze missen onze
kanjers uit groep 8. Maar ook voor
hen is ongetwijfeld het juiste moment gekomen om over de drempel
naar het voortgezet onderwijs te
stappen. Gelukkig zien we de meesten zo af en toe nog weleens terug.
Heel veel succes allemaal!
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OUDSTE KLEUTERS
‘GLIJDEN UIT’
Ook een beetje afscheid nemen, maar
gelukkig nog niet definitief. Op de
laatste dag van het schooljaar glijden
oudste kleuters op ‘t Schrijverke traditioneel de kleuterbouw uit. Een afscheid van de lokalen, de speelzaal en
de gang waar ze de start van hun basisschooltijd meemaakten. Net als
vorig schooljaar zullen we het uitglijden van de oudste kleuters naar groep
3 weer memorabel maken, passend
binnen de richtlijnen van het RIVM.
We glijden uit op de laatste schooldag, vrijdag 23 juli. De groep 1 kinderen zijn om 11.45 uur uit. Kinderen
die naar de BSO gaan worden gewoon door de eigen leerkracht opgevangen tot 12.30 uur. De groep 2 kinderen gaan om 12 uur uitglijden vanaf verschillende plekken rondom de
school: * Groep 2 Karin-Mariette:
Hek schoolplein bij de kleuteringang/
fietsenstalling. * Groep 2 Marieke:
Hek schoolplein tegenover ingang
van het grasveld. * Groep 2 NicoleDesiree-Iris: Hek schoolplein aan de
zijde van groep 8. * Groep 2 YvonneMarleen: Hek schoolplein nabij rode
klimrek. * Groep 2 Corine-KarinLaura: Schooltuin kleuterzijde. *
Groep 2 Dian-Vanessa: Schooltuin
kleuterzijde. Het uitglijden is om
12.15 uur afgelopen, zodat we op tijd
klaar zijn voor de komst van de overige ouders.

‘t OPSCHRIJVERKE EÉN KEER
PER TWEE WEKEN
In de tweede helft van dit schooljaar
hebben we de verschijningsfrequentie
van ‘t Opschrijverke aangepast naar 1
keer per 2 weken. Ook in het komend
schooljaar zal dit gecontinueerd worden.
OBS ‘t Schrijverke
Guido Gezellelaan 137, 5051 ML Goirle, 013-5344455
info@schrijverke.nl, www.schrijverke.nl

NIEUWE REKENMETHODE: DE
WERELD IN GETALLEN (WIG) 5
Op school waren we toe aan een nieuwe rekenmethode. Maar zo’n aanschaf doe je niet zomaar. Daar gaat
een zorgvuldig proces aan vooraf.
Het afgelopen schooljaar werd o.l.v.
de rekenwerkgroep stap voor stap
toegewerkt naar het moment waarop
een verantwoorde keuze kon worden
gemaakt. Gedegen voorlichting,
zichtzendingen, uitproberen van verschillende methodes en uitgebreide
discussies gingen eraan vooraf. We
zijn blij dat dit heeft geleid tot een
keuze waar we allemaal achter kunnen staan. Vanaf volgend schooljaar
gaan we in groep 3 t/m 8 dan ook
gebruik maken van de methode Wereld in Getallen 5, die prima aansluit
bij de laatste ontwikkelingen in het
rekenonderwijs en ook ruime digitale
mogelijkheden kent. We werkten
overigens al met versie 4 van WIG.
Ook na invoering zal het implementatieproces uiteraard zorgvuldig worden
bewaakt.

AFSCHEID CAROLIENE
We gaan afscheid nemen van juf
Caroliene die dit jaar op tijdelijke
basis voor groep 4 kwam te staan. En
daarvoor is een compliment op zijn
plaats. Ook buiten de klas stak
Caroliene veel energie in
(sfeerverhogende) activiteiten. We
zijn blij dat ze op basisschool Koolhoven een nieuwe baan heeft gevonden. We wensen haar alle succes en
willen haar bedanken voor haar inzet
op ’t Schrijverke.
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ONLINE OUDERBIJEENKOMST
THEMA “SCHEIDEN”
Op maandag 9 september van 19.00u
tot 21.00 kunt u deelnemen aan de
online Ouderbijeenkomst over het
thema ‘scheiding’.
De Ouderbijeenkomst gaat over wat
de gevolgen van een (moeilijk lopende) scheiding voor u en voor uw kind
(eren) betekenen. De informatie die
in de bijeenkomst gegeven wordt, kan
u een andere kijk geven op wat uw
kind en wat u als ouder in de huidige
situatie nodig heeft.
De bijeenkomst is bedoeld voor alle
gescheiden ouders en hun netwerk.
Wat kunt u verwachten van de bijeenkomst?
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over:
• Wat is uw positie als ouder en als
ex-partner? Andere ouders delen hun
verhaal over hun ervaringen en hun
proces.
• Wat is de positie van uw kind of
kinderen? Kinderen vertellen over
hun ervaringen met hun gescheiden
ouders.
• Wat is voor uw kind nu en voor de
toekomst belangrijk? U krijgt praktische tips en vragen om mee te nemen.
U dient zich van te voren aan te melden in verband met het aantal beschikbare plaatsen via
info@ouderbijeenkomsten.nl
De link naar de Online Ouderbijeenkomst krijgt u een paar dagen van
tevoren toegestuurd.
Als u vragen heeft, stuur een e-mail
of bel via telefoonnummer
0644642311 met Saskia Gubbels.
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LIO_STAGIAIRES ZWAAIEN AF
In dit laatste Opschrijverke van het
schooljaar natuurlijk ook nog aandacht voor onze beide LIO-studenten
Laura Vromans (groep 1/2 C/K) en
Nard Ippen (groep 6 I/S) Ook voor
hen komt er een einde aan hun tijd op
‘t Schrijverke. Laura mocht haar fel
begeerde diploma al in ontvangst nemen en heeft volgend jaar al een baan
op basisschool De Mortel in Udenhout. Ook voor Nard die binnenkort
gaat afstuderen komen deze zaken nu
wel heel dichtbij. We willen beiden
bedanken en hopen dat de periode op
‘t Schrijverke de opmaat vormt tot
een mooie carrière in het onderwijs.

NIEUWE VLOEREN
Voordat de vakantie echt gaat beginnen moeten de mouwen nog even
worden opgestroopt. Maar liefst 10
lokalen moeten namelijk helemaal
uitgeruimd worden, omdat er een
nieuwe vloer in wordt gelegd. En aan
het eind van de vakantie moet alles
natuurlijk weer in omgekeerde richting het lokaal in. Maar dan is het ook
weer een genot om hier straks over de
vloer te komen.
MARIETJE KESSELS PROJECT
(gr 7) AFGESLOTEN
Op de valreep nog een diploma voor
alle kinderen van groep 7. Zij sloten
gisteren met veel succes het Marietje
Kessels Project af en leerden de afgelopen weken alles over weerbaarheid.

OEPS...MISSERTJE!
Zelfs de meest oplettende lezer
moest er nog eens extra naar kijken! Ja het stond er toch echt in
dat vorige Opschrijverke: “We
proberen al jaren te promoten dat
met de fiets of met de auto naar ‘t
Schrijverke komen het veiligst en
gezondst is” Hoewel dat natuurlijk
echt een ‘slip of the key’ was, weten we in ieder geval dat ‘t Opschrijverke goed gelezen wordt.
Natuurlijk bedoelden we dat jullie
allemaal met de fiets of te voet
naar school moeten komen! Dat is
voor iedereen uiteraard het allerbest. En wat de schrijver van dit
alles betreft: misschien wordt het
nu toch wel echt tijd om ermee te
stoppen….!

‘t OPSCHRIJVERKE EPILOOG
Het moeten er ongeveer 1250 zijn
geweest. 1250 Opschrijverkes die ik
voor u mocht schrijven en wekelijks
vol stonden met allerlei wetenswaardigheden over onze school! In de 33
jaar dat ik ze mocht vullen, passeerden vele berichten de revue; aankondigingen van activiteiten, festiviteiten,
evenementen, rapporten, ouderavonden, cursussen, studiedagen, sporttoernooien en wat al niet meer.
Vele jaren was er het papieren Opschrijverke dat in de klassen ‘aan de
oudsten’ werd uitgedeeld en door de
kinderen bij het hek werd afgegeven
aan de wachtende ouders. De beelden
van tientallen lezende ouders die de
nieuwsbrief direct oppakten en al
lezend naar huis liepen, zie ik nog
voor me. Anderen lieten me via een
tussentijdse enquête weten dat ze bij
een kopje thee eens gezellig de tijd
namen om het wekelijkse nieuws van
school tot zich te nemen. Gelukkig
waren het dan ook meestal positieve
berichten waarbij ik altijd geprobeerd heb tussen de regels door ook
een glimlach op de lippen van de lezer te toveren.
OBS ‘t Schrijverke
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Dat lukte niet altijd. Twee keer werd
zowel het nieuws als het Opschrijverke zelfs omkaderd door een donkerzwart randje. Het overlijden van leerling Amy en collega Anke staat velen
nog voor ogen en zullen we nooit vergeten. Helaas was dat ook nieuws dat
gebracht moest worden.
De concurrentiestrijd met moderne
communicatiemiddelen en de aandacht voor het milieu deed op den
duur ook ‘t Opschrijverke overstag
gaan. Na vele jaren ‘papier’ werd
overgeschakeld op een digitale
nieuwsbrief. Met één druk op de knop
bedienen we nu ruim 600 adressen en
ploft hij rechtstreeks uw mailbox binnen. De charme werd een beetje ingeleverd, het gemak kwam ervoor in de
plaats!
Nu ik de school ga verlaten, is voor
mij als ‘Opschrijverke van ’t Opschrijverke’ ook de tijd gekomen om
de pen neer te leggen of beter gezegd
het toetsenbord even wat rust te gunnen. Het nieuws over ’t Schrijverke
zal overigens tot in lengte van dagen
tot u blijven komen, via welke kanalen dan ook. Want er gebeurt altijd
wel wat op een dynamische, fijne
school waar ik met veel plezier 33
jaar mocht werken!
Graag wil ik alle ouders bedanken
voor het lezen van die duizenden berichten en jullie samen met je kinderen een geweldige toekomst wensen. Het ga jullie goed allemaal!!!
Marcel de Reuver

Met vriendelijke groet
en fijne vakantie!
Team ‘t Schrijverke

