
 
 

  

           NIEUWSBRIEF  5 
             Februari-Maart- April 2017 

 

Data activiteiten   2017

 

15 februari 2017     Knutselmiddag Carnaval  
17 februari 2017     SKOD + klas  
22 februari 2017     8+ klas en doeklas  
23 februari 2017     Schaatsmiddag 
24 februari 2017     Carnavalsviering 
27 feb  t/m 03 maart 2017    Voorjaarsvakantie 
Week  06 t/m 10 maart 2017    Hoofdluiscontrole  
06 t/m 31 maart 2017    Kunstbalie literatuur groep 5-6  
08 maart  2017     MR 
08 maart 2017     8+ klas en doeklas  
08+ 09 maart      Centrale aanmelding VO Breda 
10 maart 2017     SKOD + klas  
12 maart 2017      Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk 
14 maart 2017     Ouderraad 
14 maart 2017     GMR  
15 maart 2017     SKOD + klas  
20 maart-7 april 2017     Kunstbalie: Foto film  gr 3-4  
22 maart 2017     8+ klas en doeklas 
24 maart 2017     SKOD + klas  
28 maart 2017     Kunstbalie theater groep 5-6 
29 maart 2017     8+ klas en doeklas  
29 maart 2017     werkgroep communicatie  
30 maart 2017     2e rapport 
31 maart 2017     SKOD + klas 
05 april   2017      8+ klas en doeklas  
05april  2017      8+ klas en doeklas  
06 april 2017       Schriftelijk verkeersexamen groep 7 
06 april 2017      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-7  
07 april 2017      SKOD + klas 
10 april 2017      Themaweek geschiedenis 
10 april 2017       Kunstbalie Muziek groep 1-2 
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10 april 2017      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-7  
12 april  2017      8+ klas en doeklas  
12 april 2017       Praktisch verkeersexamen groep 7 
       Voetbal toernooi groep 8 
13 april 2017      Paasactiviteit 

studiemiddag leerlingen vrij 
14 april 2017      Goede Vrijdag  leerlingen vrij  
16 april 2017       Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk 
17 april 2017      2e Paasdag 
17 april 2017      Themaweek geschiedenis 
18,19, 20 april 2017     Cito eindtoets groep 8 
21 april 2017       SKOD + klas 
24 april  mei t/m 5 mei 2017    Mei vakantie  
 

Juffr. Dymphy 40 jaar werkzaam in het onderwijs. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dinsdag 21 februari is het precies 40 jaar geleden dat juffr. Dymphy ging werken in het onderwijs.   
Ze heeft van 21-2-1977 tot 1-8-1978 anderhalf  jaar in Wagenberg gewerkt , waarna ze voor een jaar 
overstapte naar een school in Dussen. Echter 1-8-1979 vond ze haar weg weer terug naar Wagenberg 
waar ze dus nu alweer 38 jaar onafgebroken zich heeft ingezet voor vele kinderen uit Wagenberg. 
Dinsdag  wil ze graag dit vieren met de leerlingen van haar groep. We wensen haar een gezellige dag 
toe.  

 



Vakantierooster 2017-2018 

 

Vakantierooster 2017 / 2018: 
 
Herfstvakantie Maandag    16-10-2017 t/m vrijdag 20-10-2017  
Kerstvakantie   Maandag    25-12-2017 t/m vrijdag 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie Maandag    12-02-2018 t/m vrijdag 16-02-2018 
2e paasdag  Maandag    02-04-2018 
Meivakantie  Maandag    23-04-2018 t/m vrijdag 04-05-2018 
Hemelvaart  Donderdag 10-05-2018 t/m vrijdag 11-05-2018 
2e pinksterdag  Maandag    21-05-2018 
Zomervakantie Maandag    09-07-2018 t/m vrijdag 17-08-2018 
 
Wilt u met het plannen van uw vakantie rekening houden met bovenstaande data. 
Er zijn maar enkele uitzonderingen waarbij buiten deze data om vakantieverlof te verkrijgen. 
Geen gewichtige omstandigheden / belangrijke redenen zijn:  
1. Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin, die op 
andere scholen zitten. (Bijvoorbeeld herfstvakantie, krokusvakantie etc.)  
2. Geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie (vooral ontstaan door te laat boeken). 
3. Voor vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen.  
4. Een uitnodiging van bijvoorbeeld tante, oom of grootouder(s) om mee op vakantie te gaan buiten de 
schoolvakanties.  
5. Eén of meerdere dagen eerder afreizen voor, of later terugkeren van vakantie om drukte op wegen 
te vermijden.  
6. Eerder afreizen om voor een bepaalde tijd het vakantieadres te bereiken wegens bijvoorbeeld de 
huurperiode van het vakantiehuis.  
7. Voor familiebezoek in een ander werelddeel (al of niet gekoppeld aan vakantie) kan geen verlof 
worden verleend. 
 

Knutselmiddagen carnaval   

De voorbereidingen voor carnaval zijn al in volle gang. Woensdagmiddag 8 februari waren de kinderen 
met hun ouders en grootouders aan het werk. De Erpelrooiers en de adjudant van de carnaval Gerrit 
waren ook van de partij. Er werd o.a. geverfd maar tussendoor werd er ook nog lekker gespeeld door 
de kleuters. 

 



Pannenkoeken festijn in Erpelrooiersland  

  Carnavallympics  

Voorafgaand aan de kinderoptocht nodigen wij iedereen uit om  

naar het van Elsenplein te komen.  

   

Hier kunnen de krielen meedoen aan de carnavallympics. 

Je koopt een stempelkaart voor € 2,00, bij elk spelletje krijg je  

een stempel / punten, bij een volle kaart kun je een pannenkoek,  

warme chocomelk en een snoepzak krijgen. 

De prijsuitreiking is voor de prijsuitreiking van de kinderoptocht.  

Om lekker warm te worden hebben we dit jaar Kids-swing. 

Zaterdag     Kom kijken en doe mee !      

25 februari                       Raad  

Van 

Elf 

Aanvang                  

van 

11.30 uur              

Daarna gaan we met z’n allen naar de installatie van de 

Jeugdraad en de kinderoptocht kijken.  Tot dan, Alaaf 

 
Oefenen  voor de kids-swing  

 
 
 



Maar ook met de handvaardigheidslessen wordt er hard gewerkt aan carnaval. 
 

 
 

Mediagebruik   

 
 
Kinderen groeien tegenwoordig op met smartphones, tablets, games, apps en websites. Waar wij als 
volwassenen nog konden wennen aan de opkomst van digitale media, worden onze kinderen ermee 
geboren. Het is voor ouders belangrijk om te weten waar hun kinderen online aan worden 
blootgesteld. Zo kunnen ouders zelf beslissen waartegen zij hun kinderen willen beschermen of juist 
hoe digitale media positief kunnen bijdragen aan de opvoeding. 
Wij willen er u op attent maken dat het belangrijk is dat u het mediagebruik van uw kind volgt. 
Leerlingen kunnen via het internet op sites komen die op zich heel onschuldig lijken, maar dat zeker 
niet zijn.  
Daarom deze  tips aan u : 

 Bekijk met regelmaat het computergebruik/telefoongebruik van uw kind.  

 Gebruik de hulpmiddelen die er al zijn, zoals kindvriendelijke instellingen op je computer, 
smartphone en tablet.  

 Stel een wachtwoord in voor de Appstore of Google Play Store en maak gebruik van 
filtermogelijkheden op bijvoorbeeld Google en andere zoekmachines. 

 Let serieus op de aanbevelingen van instanties als Kijkwijzer  en PEGI, die adviseren over 
de geschiktheid voor kinderen van tv-programma’s, films en games. 

Je kind op internet & sociale media 

Gratis 8-delige e-cursus voor ouders 

Op een positieve manier leren praten met je kind over online gedrag?  

http://jekindopinternet.nl 

 
 

http://jekindopinternet.nl/


Vanuit school zijn wij met betrekking tot mediawijsheid ook stappen aan het zetten.  
Juffr. Heidi en ikzelf volgen op dit moment een opleiding mediawijsheid. We zijn een stappenplan aan 
het opzetten om middels lessen uw kind mediawijs te maken. Dat betekent dat we de voordelen van 
het gebruik van media bespreken, maar dat daarbij ook de gevaren aan bod komen. Belangrijk is dat zij 
weten hoe ze met bepaalde zaken om kunnen gaan. Na het afronden van onze opleiding zullen we u 
zeker op de hoogte stellen hoe we deze lessen gaan inzetten. 

 

Workshop Edux voor ouders en leerkrachten  

 

 
 
 
 
 
 
 



Overblijven  en het openen van de poort                                             

 
 

Er blijven een groot aantal leerlingen over tijdens de middag.  De medewerkers van Eskadee 
begeleiden deze leerlingen. Tot  13.15 uur spelen zij samen op het plein. Daarna worden de poorten 
voor de andere kinderen open gedaan. Stuur uw kind dus niet te vroeg naar school. Anders moeten zij 
te lang voor de gesloten poort blijven wachten.  

 

Klasbord nieuws en  tips. 

 
4 kinderen uit groep 6-7 kwamen de leerlingen van groep 1-2 en juf Iris een half uurtje helpen tijdens 
de werktijd. Dat konden ze heel goed. Uit groep 1-2 mogen  2 kinderen de peuters gaan helpen. Alle 
kinderen uit onze klas komen een keertje aan de beurt. Ook uit groep 6-7 mogen ze ons allemaal een 
keertje komen helpen. Dit zal de komende weken op donderdagochtend zijn.  
 

 
 

Groep 8 is al hard aan het oefenen voor het EHBO diploma 

 



 

 
 

Ontdekkend leren met onze natuurmethode binnenste buiten 
Onze eigen appelsapfabriek!  
Appels schillen, in stukjes snijden, vervolgens mixen, pletten of stampen tot appelmoes of appelsap en 
ten slotte verpakken in flesjes en potjes. Het was een hele klus, maar wat een resultaat!  
Goed gedaan groep 6! 
 

  
 

Werken aan de wonderwereld in groep 2-3 
 
 
 



 
De acrobaten van groep 5-6 

 

 
 

Spellingles buiten. Ren je rot: schrijf je staart met een d of een t. En hoe zit dat met paard?  
Even na denken en dan rennen naar de juiste letter 

 

 
 
 
 
 



 
 

Zelf bedachte waterkeringen om ons land te beschermen tegen het water. 

#NAP #DIJKEN #DUINEN #DAMMEN #ZEENIVEAU #WATERSNOODRAMP #MOLENS 

 

Met Pompom in zijn winterkleding  naar buiten 
 
 
 



Schaatsmiddag 

Donderdag 23 februari 2017 gaan we weer met de groepen 5 t/m 8 naar de kunstijsbaan in Breda om 
een middagje lekker te schaatsen. 
We vertrekken die middag om 12.30 uur vanaf de parkeerplaats bij 
de sporthal en keren weer huiswaarts (vanaf de parkeerplaats bij 
de ijshal) om ± 15.00 uur. 
We maken met elkaar de volgende afspraken: 
• Kinderen die niet mee mogen of kunnen, blijven op school en 
krijgen daar les. 
• We vertrekken op tijd dus blijven alle leerlingen van groep 5 t/m 
8 (gratis) over. Niet vergeten om boterhammen en drinken mee te 
brengen! 
• Waarschijnlijk zijn we iets eerder terug dan half 4. De kinderen mogen dan naar huis. Kunnen ze thuis 
nog niet terecht dan kunnen ze altijd tot half 4 op school blijven. 
• Iedereen zorgt natuurlijk zelf voor een paar schaatsen. Heb je die niet, leen ze dan van iemand (regel 
dat op tijd) 
• Bij de schaatsbaan zijn schaatsen te huur voor € 4,60. Let op! de voorraad is beperkt. Je moet dit 
vooraf opgeven en betalen bij de groepsleerkracht. Geef ook de schoenmaat door.  
• De entreekosten betaalt de oudervereniging. 
• Zakgeld heb je niet nodig. 
• Binnen is het koud dus zorg voor gepaste kleding. (muts en handschoenen) 
• Om veiligheidsredenen is het is verplicht om handschoenen of wanten te dragen. 
We verwachten dat we er met elkaar een super middag van maken. 
Veel plezier allemaal!!  

KNVB SCHOLEN VOETBAL TOERNOOI  in april         KERSTTOERNOOI EERSTE PRIJS HANDBAL  !                                             

 
Op woensdagmiddag 12 april vindt dit toernooi plaats voor de groepen 8 uit de regio op het 

voetbalveld van de Madese Boys. 
 

In de kerstvakantie werden de jongens van groep 7-8 eerste met het kersthandbaltoernooi 
Proficiat!  

 
 



Werkgroep Communicatie 

 
26 januari 2017 is de werkgroep communicatie voor de derde keer bij elkaar geweest. 
De bedoeling is om de communicatie tussen school en ouders te verbeteren. 
 
In deze derde vergadering  kwam het volgende aan bod: 

 Opnemen in de kalender bij praktische zaken: zo spelen we buiten’ regels en kanjerregels. Deze 
kunnen op de website. 

 Testmail verzenden naar ouders nieuwe leerlingen. Ouders geven tijdig nieuwe mailadres door. 

 Op tijd regelen ouderhulp. Hier zijn zowel leerkrachten als ouderraad alert op. 

 De opmerking gemaakt over het tevredenheidsonderzoek zijn aan het bureau doorgegeven. 

 Uitleg over didactisch handelen en het werken in drie groepen op de website. 

 Wat zijn de taken van een MR lid?  Sinds scholjaar 2016-2017 is er een MR-reglement opgesteld 

door de MR. Hierin staat informatie over de taken en regels van de MR. Ieder schooljaar is er de 

mogelijkheid om een MR cursus te volgen 

 Aandacht voor recente informatie vanuit de MR. De notulen moet eerst goedgekeurd worden 

voordat deze op de website mag. Daardoor lopen we wel steeds 2 maanden achter. De voorzitter 

juf Lieke maakt van deze notulen altijd een samenvatting. Deze komt op de website 

 Een informatieboek voor de nieuwe leerlingen van groep 1 is gemaakt.  

 Oefenen verkeer: In samenwerking met de gemeente en de politie is de route samengesteld langs 

zoveel mogelijk publieke gebouwen. De kinderen komen zoveel mogelijk in aanraking met 

complexe situaties. Dit is ook een stuk verantwoording van de ouders. 

 
Volgende vergadering eind  maart 2017  
Heeft u nog bespreekpunten dan kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep. 
 
De werkgroep bestaat uit  3 ouders en drie teamleden :  
Nathalie Peerenboom, moeder van Lauren uit groep 2-3 
Geertje van Gils, moeder van Floris uit groep 1-2 
Sandra de Hoop, moeder van Dinand uit groep 4-5, Tristan uit groep 5-6 en Max uit  groep 7-8.  
De teamleden zijn Irene Ligthart,  Hannie van Drunen en  Hennie van Groezen . 
Wij zullen middels de nieuwsbrief de andere ouders op de hoogte stellen welke agendapunten aan bod 
zijn gekomen. U kunt de 3 bovengenoemde ouders altijd voorzien van uw ervaringen en mogelijke tips 
voor de toekomst of navragen wat de inhoud van de besproken punten is.   
   
 
 
 

Verkeer BVL:     Brabants Veiligheid Label  

 

Fiets in orde? 
Fietsen is fijn, makkelijk en gezond. Ook voor uw kind. Om te zorgen dat het ook 
veilig is, is het van belang dat u de fiets van uw kind regelmatig controleert. 
Werken de remmen goed? Staat het zadel op de goede hoogte? Doet het licht het? 
Het nalopen van een fiets kost u een paar minuten. En het is een leuk klusje om 
samen met uw kind te doen 
 
 



Handleiding Fietscontrole 
Aan deze punten moet een fiets ten minste voldoen 
1  Het stuur zit goed vast.  
2  De bel is goed te horen.  
3  De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 
4  De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen   goed werken.  
5  Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten. 
6  De voorband is heel en heeft voldoende profiel.  
7  De achterband is heel en heeft voldoende profiel.  
8  De spaken in beide wielen zitten goed vast. 
9  De trappers zijn voldoende stroef. 
10  Het zadel zit goed vast. 
11  Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld: je kunt met beide voeten  net de grond raken.  
12  De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. 
 
 
De verplichte reflectie 
13  Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht. 
14  Er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan de wielen. 
15  Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 
 

 
 
Deze punten zorgen voor extra veiligheid 
16  De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht. 
17  Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht. 
18  Indien van toepassing: de dynamo werkt goed, ook bij nat weer. 
19  Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in het frame. 
20  Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp. 
 
Als de fiets voldoet aan punten die zijn gesteld bij 1 t/m 15, dan is de fiets geschikt om overdag mee de 
weg op te kunnen. Ook mag de fiets dan gebruikt worden voor het VVN praktisch Verkeersexamen.  
Voldoet de fiets ook aan de punten 16 t/m 20, dan is de fiets ook in het donker en overdag bij slecht 
zicht geschikt om op de weg te rijden.  
  
Voldoet de fiets aan alle punten van de fietscontrolekaart, dan krijgt de fiets de ‘OK-sticker’ van Veilig 
Verkeer Nederland.  
Fietscontrole voor het VVN praktisch Verkeersexamen  
Voldoet de fiets niet aan alle punten van 1 t/m 15, dan wordt de fiets afgekeurd voor het VVN 
praktisch Verkeersexamen. Het type fiets (zoals mountainbike, racefiets, omafiets, vouwfiets) maakt 
niet uit voor het VVN praktisch Verkeersexamen, zolang de fiets ten minste aan de punten 1 t/m 15 
voldoet.  

https://www.bing.com/images/search?q=fietscontrole&id=BA317A45DD32FF43DBE5E51677DEC42A51750CC6&FORM=IQFRBA


 
 

Groep 7 
 

   Succes met de controle      12 april is het praktisch examen!! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De nieuwsbrief is weer aan u verzonden via de mail! 
Morgen staat hij ook op de website. 
Daarin: 

 Juffr Dymphy 40 jarig onderwijs jubileum 

 Vakantierooster volgend schooljaar 2017-2018 

 Carnaval: diverse berichten 

 Vanuit Klasbord:  Foto’s diverse activiteiten januari-februari 

 Uitnodiging workshop Edux; van leerproblemen naar leerplezier. 

 Mediagebruik 

 Poort tussen de middag 

 BVL: Fietscontrole groep 7 

 Schaatsmiddag 

 Voetbaltoernooi en terugblik handbaltoernooi 
 


