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Kerstviering
Donderdag 17 december 2020
Zoals u in de nieuwsbrief van 26 november jl. hebt
kunnen lezen, starten we onze kerstviering met een
gezellig en sfeervol kerstontbijt. Hiervoor verwachten wij
de kinderen op donderdag 17 december tussen 7.45u en
8.00 uur op school, door dezelfde ingang/poort als
normaal.
Volgende week krijgen de kinderen hiervoor een (door
hun zelf) versierd tasje mee. We willen u vragen om
hierin een lekker (verrassings-)ontbijtje mee te geven
voor uw kind. Op school zorgen we voor feestelijk
gedekte tafels met speciale bordjes waar hun ontbijt op
gelegd kan worden. Het brood voor de lunch moet ook
zelf meegenomen worden.
U hoeft geen drinken en fruit mee te geven voor deze
dag. Hier wordt de hele dag voor gezorgd.
De kinderen zijn gewoon om 14.30 uur uit.
Hoogstwaarschijnlijk wordt de kerstwens uitgezonden op
donderdag 17 december om 19.00uur op MTV.
Veel kerstgroeten!

Moergestel Kerstdorp
Initiatief St.
Vrienden van St. Jan
Als bijlage sturen we een flyer mee met info over
activiteiten (ook) voor kinderen tijdens de kerstvakantie.
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Kinderraad
Pictogrammen ontwerpen
Onze kinderraad heeft zich gebogen over het ontwerpen van pictogrammen die we nodig hebben bij ons
thematisch werken. Op de foto zie je het resultaat daarvan. We bekijken nu hoe we deze voorstellen kunnen
gaan gebruiken.

Ouderklankbordgroep
Woensdag 13-1-2021
We gaan op woensdag 13-1-2021 (van 19.00 tot 20.00 uur) een ouderklankbordgroep bij elkaar roepen. Het is
de bedoeling om met 5 ouders en 2 collega’s van school, digitaal, in gesprek te aan over de blinde vlekken die
wij als school natuurlijk hebben. We zullen 5 ouders willekeurig selecteren en hen de vraag stellen of zij aan
willen sluiten. Digitaal dit keer i.v.m. de Corona-maatregelen. Op termijn willen we hier live gesprekken van
maken. Mogelijk wordt u hiervoor dus uitgenodigd. De resultaten van deze eerste klankbordgroep zullen we
in een volgende nieuwsbrief met u delen.

Vragenlijst ouders groepen 1 t/m 5
Zie bijlage
Toelichting vragenlijst ‘Gezonde School’.
Op dit moment is een werkgroep actief in het voorbereiden van een nieuwe LEA periode. LEA staat voor
Lokale Educatieve Agenda. In dit kader heeft de werkgroep een aantal ontwikkelingen bij elkaar gebracht die
op dit moment een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen en hun gezin.
De ontwikkeling van Passend Onderwijs (kwalitatief goed onderwijs waar mogelijk thuis nabij), de
doorontwikkeling van de Brede Scholen, meer buurtgericht werken in het kader van “In de buurt gebeurt
het” (Plein 013 en Gemeente) en de verbreding van ondersteuning ook in de buitenschoolse tijd gekoppeld
aan ondersteuning in het gezin, zijn de ontwikkelingen die nu een rol spelen.
Voor de nieuwe planperiode van de LEA willen we niet alleen uitgaan wat werkers in en bewoners van een
buurt en wijk ervaren maar ook gebruik maken van data. De data komen uit monitors van Gemeente, data
vanuit Plein 013 en data vanuit ouders en kind.
En in aansluiting van dat laatste is in de Bestuurlijke LEA besloten dat Gemeente Oisterwijk opdracht geeft
aan de GGD om vragenlijsten voor ouders van onze groepen 1 t/m 5 via de scholen uit te zetten.
Dit is een onderdeel van “De Gezonde School” waarbij duidelijk is dat we gebruik maken van de mogelijkheid
om zo data te verzamelen maar dat dit geen opstap is voor het deelnemen aan een traject van “De Gezonde
School”. Het gaat hierbij enkel en alleen om op een efficiënte manier data te verzamelen die straks inzicht
geeft over de stand van zaken in Oisterwijk maar ook op wijkniveau kunnen worden geanalyseerd en
bruikbaar zijn om binnen de lokale educatieve agenda in de buurt of wijk de juiste activiteiten te ontwikkelen.
Succes met de afname. Zie voor verdere info de bijlage.
Met vriendelijke groeten,
namens de adviesgroep LEA,
Anton Willemse

Veel groeten,
team basisschool de Vonder

