
NIEUWSBRIEF

INTRO
We zijn in een periode aanbeland waarin de
school op volle toeren draait! Leerkrachten
hebben inmiddels goed zicht op de
onderwijsbehoeften van leerlingen, de
kinderen hebben hun draai gevonden bij hun
juf en/of meester, er worden cursussen
gevolgd door het team, we hebben een fijne
studiedag gehad en de voorbereidingen voor
het Sinterklaasfeest en de Kerst zijn in volle
gang. Kortom, druk, druk, druk!
Maar… We doen het allemaal met veel plezier en
vanuit passie voor ons vak!
Op De Louise de Coligny kunnen we er, wonder
boven wonder, nog steeds voor zorgen dat we bij
calamiteiten geen groepen naar huis hoeven te
sturen. In het land is het echter wel anders. Over
5 jaar wordt er een tekort van 7000 leerkrachten
verwacht! Hoe kunnen wij straks nog waarborgen
dat er goed onderwijs wordt gegeven?! Daar
liggen onze zorgen. Maar goed, laten we hopen
dat we alle klassen de komende periode kunnen
bemensen.

PBS
In de eerste nieuwsbrief hebben we u verteld dat
het dit jaar een speerpunt is om de
zelfstandigheid en werkhouding van onze
leerlingen te vergroten. In oktober zijn we als
team gestart met de eerste stap om met PBS
(Positive Behavior Support) een positief en
duurzaam schoolklimaat neer te zetten.
PBS is een schoolbrede aanpak van gedrag,
gericht op het expliciet maken en stimuleren van
gewenst gedrag. Door deze aanpak neemt
gewenst gedrag in én buiten de school toe en er
ontstaat een duurzaam positief schoolklimaat, dat
leerlingen stimuleert om tot leren te komen.

Op de Louise Coligny staan de waarden Respect,
Verantwoordelijkheid, Vertrouwen en Positiviteit
centraal. Deze schoolwaarden vormen het hart
van PBS en alle collega’s dragen deze waarden
dagelijks uit.
We gaan de komende periode in de gangen, op
het plein, bij de toiletten, in de gymzaal en de
kleedkamer en in de klaslokalen foto’s/picto’s
hangen met aan de schoolwaarden gerelateerde
gedragsverwachtingen zoals: ‘Op het leerplein laat
ik de materialen op hun plaats staan’ of ‘als de bel
gaat, ga ik in de rij staan’ of ‘ik laat het toilet
netjes achter’
Gewenst gedrag wordt benoemd en bekrachtigd
met een complimentje of een knipoog. Zien wat
leerlingen goed doen en hier de focus op leggen is
een belangrijk onderdeel van PBS. Leerkrachten
gaan kinderen de komende periode nog positiever
benaderen en geven hen kansen om het gewenste
gedrag te oefenen en te laten zien. Leerlingen
merken nu veel meer dat goed gedrag wordt
gezien en beloond. En leerlingen geven hun
leerkrachten en misschien straks u als ouder,
vaker een compliment.
We zullen u in de komende periode verder
informeren over de stappen die we als team
zetten op ons PBS-pad.

STUDIEDAG
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat
we inspiratie hebben opgedaan op verschillende
scholen die al werken in units. Op de vrijdag voor
de herfstvakantie hebben we met het team een
ambitie voor ons unitonderwijs geformuleerd. U
vindt deze ambitie binnenkort op onze website.



SINTERKLAAS
Morgen zal de Goedheiligman weer in het land
arriveren. Spannend voor de kinderen, maar een
o zo gezellige tijd op school.
Op 24 november mogen de kinderen hun schoen
zetten op school. Het duurt nog even, maar op 5
december zal hij ook een bezoek brengen aan
onze school. De voorbereidingen zijn al in volle
gang. Hieronder vindt u een flyer over Sinterklaas
van het AT:

Voor de groepen 4 t/m 8 zijn we nog op zoek naar
ouders die willen begeleiden tijdens het
spelcircuit van 12:20 - 14:15 uur. U kunt zich

opgeven bij de groepsleerkracht of mailen naar
meester Erik: e.hoogendijk@onzewijs.nl

SAMENWERKINGSVERBAND - KINDOP1
Samen met de basisscholen in Walcheren en de
Oosterschelderegio verzorgt
Samenwerkingsverband Kind op 1 de
ondersteuning in het kader van passend
onderwijs. Zij besluiten over ondersteuning op de
scholen en bepalen welke leerlingen naar speciaal
(basis)onderwijs gaan. Kijk voor meer informatie
op deze website van Kind op 1, waar jaarlijks een
nieuwsbrief verschijnt.
Lianne (moeder van Dies en Duuk) van
basisschool Acaciahof is ouder lid geworden van
het Samenwerkingsverband Kind op 1. Haar rol is
meedenken, namens alle ouders, over Passend
onderwijs in de regio Zeeland. Ze wil graag de
verbindende factor zijn tussen ouders, school en
Kind op 1. Nu is ze dat niet alleen voor de
Acaciahof, maar namens de ouders van Onze Wijs.
Wilt u met deze moeder in contact komen? Loop
even binnen bij meester Tom.

KOFFIEMOMENT
Vorige week woensdag waren er een aantal
ouders aanwezig tijdens het koffiemoment. We
hebben met elkaar gesproken over het portfolio
en het rapport. Wij waren erg benieuwd wat
ouders als eerste bekijken als het portfolio mee
naar huis komt. Uit de reacties maakten we op dat
vooral de resultaten van de verschillende toetsen
voor ouders erg belangrijk zijn.
Ook hebben we verder gesproken over hoe we op
de juiste manier de verschillende vaardigheden
weer kunnen geven. Daarbij kregen we de
feedback dat de zienswijze van de leerkracht net
zo belangrijk is als de zienswijze van het kind.
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Deze input zullen we meenemen tijdens de
herontwikkeling van ons portfolio.
Het volgende koffiemoment is in januari.

KAP BOMEN
Het zou u vast niet ontgaan zijn, in de
herfstvakantie zijn een aantal bomen op en rond
het plein gekapt. Deze bomen waren (te) groot en
verloren in de herfst grote en gevaarlijke takken.
De gemeente heeft besloten deze te verwijderen
en nieuwe bomen terug te planten.
Voor het einde van het jaar zullen er 13 nieuwe
bomen gepland worden. We hebben de gemeente
lief aangekeken en ze maken op het plein een
grote ‘plantenbak’ waarin de bomen gepland
worden en verschillende andere lage struiken.
Heel fijn om het schoolplein een beetje groener te
maken.

VERKEER
Herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen
met vaak regenachtig weer. Kinderen
hebben vaak niet in de gaten dat ze zonder
verlichting en reflectie pas op het
allerlaatste moment zichtbaar zijn voor andere
weggebruikers.
U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat
uw kind op pad gaat met een fiets
met goed werkende verlichting en reflectie.
Daarnaast kunt u reflecterend materiaal
aanbrengen op tassen en kleding.

➢ Geef zelf het goede
voorbeeld, uw kind doet
u na! Zorg dus dat ook
uw eigen fiets helemaal
in orde is. Hier kunt u
op letten.

Agenda
5 december Sinterklaas
9 december Volgende nieuwsbrief
13 en 14 dec Drempelonderzoek groep 8
22 december Kerstviering
24 december Start kerstvakantie

https://www.zeelandschoolopseef.nl/ouders/ouder-tipkalender/ouder-tipkalender-november#tip

