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Oudergesprekken groep 1 t/m 7 november
We zijn dit schooljaar gestart zonder dat we de oudergesprekken voor het hele schooljaar
gepland hadden. Dit hebben we om verschillende redenen gedaan. We wilden ervaren hoe
het voeren van startgesprekken zou zijn en wat dat teweeg zou brengen. Maar ook omdat
we graag de ruimte wilden om het portfolio wellicht een plek te geven in de gesprekken met
ouders en kinderen.
In de evaluatie van de startgesprekken werd duidelijk dat zowel ouders als team unaniem
positief stond tegenover het voeren van de startgesprekken. De grote meerderheid gaf ook
aan dat het zo waardevol was om deze gesprekken met het kind erbij te voeren. We hebben
u echter (nog) niet gevraagd hoe u aankijkt tegen de overige gesprekken. We hebben
hierover in de MR gesproken. Hierin kwamen uitgesproken verschillen naar boven. Wel of
niet de vervolggesprekken met kinderen erbij? Wel of niet gedeeltelijk gesprek voeren met
kind erbij? E.d. Omdat we dit nog niet met elkaar voldoende uitgedacht hebben, hebben we
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voor nu besloten dat we in november gewone ouderwetse 10-minuten-gesprekken voeren,
zonder kinderen voor die ouders die graag willen weten hoe het nu met hun kind gaat.
Deze gesprekken hebben we als volgt gepland:
woensdag 21 november ‘18

groep 5/6 Daniël

donderdag 22 november ‘18

groep 3 Carry/ Meike, groep 4/5 Kim/ Diana en groep 6/7
Anne/ Jacobine

dinsdag 27 november ‘18

groep 1/2 Jeanne en groep 1/2 Jolyne

woensdag 28 november ‘18

groepen 1 t/m 7

Het idee is nu dat er eind februari nog een gewoon verslag komt, waarover in begin maart
gesprekken gevoerd zullen worden. Op onze studiedag van 6 december ‘18 bespreken we dit
en wordt het wellicht aangepast. We komen dan tot een definitief besluit voor dit schooljaar,
waarin we de mogelijkheden van het volgen van de ontwikkeling van uw kind in zijn/ haar
portfolio meenemen.

Inschrijven oudergesprekken
Het inschrijven voor de oudergesprekken gaat op dezelfde wijze als bij de startgesprekken.
A.s. maandag hangt de inschrijflijst weer op de flipover voor het kantoor van Jolein. Ouders
die 3 kinderen of meer hebben mogen zich maandag al inschrijven. Alle andere ouders
kunnen zich inschrijven vanaf dinsdag a.s.

Geen oudergesprekken groep 8 in november
De kinderen van groep 8 krijgen in januari hun definitieve advies. Deze gesprekken zijn met
ouders en kinderen en vinden plaats op woensdag 16 januari 2019 en woensdag 23 januari
2019. Gezien het korte tijdsbestek dat tussen nu en januari zit, voeren we in groep 8 nu geen
gesprekken.

Herinnering ochtend-inloop
Na de kerstvakantie zijn de kinderen vanaf 8.15 uur ipv 8.00 uur welkom op school.

Lampionnentocht 10 november
Er is ons gevraagd om met de kinderen te knutselen voor de lampionnentocht in het dorp op
10 november ‘18. (Zie bijlage voor details over de tocht zelf) We weten dat niet alle kinderen
hieraan deelnemen. Vorig schooljaar hebben we met alle kinderen een lampion geknutseld.
Wij willen dat niet elk jaar doen. We hebben daarom besloten dat de kinderen in de groepen
4 t/m 8 tijdens de handvaardigheidslessen naar eigen inzicht een lampion mogen knutselen
als ze dat willen. Als ze dat niet willen, doen ze gewoon met de lesopdracht mee. Groep 3
knutselt wel met z’n allen een lampion. En de groepen 1/2 knutselen GEEN lampion. (De
ervaring leerde dat de leerkracht daar te veel bij moest helpen).
Mocht u zelf met uw kind een lampion willen knutselen weet dan dat het belangrijk is dat de
lampion een dichte bodem heeft. Het lichtje krijgt het kind ter plekke.
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Opbrengst kledinginzameling:
De kledinginzameling heeft € 182,50 opgeleverd. Iedereen weer hartelijk dank voor jullie
bijdrage.

Volgende nieuwsbrief

22 november 2018

Bijlagen
Gratis inloopspreekuur logopedie
Praktijk voor Logopedie B.T.C. van der Heijden
Molenstraat 9b 5735 BJ Aarle-Rixtel Tel.0492-38 15 24 E-mail: l ogopediepraktijkaarlerixtel@msn.com

Gratis inloopspreekuur logopedie op vrijdag 02-11-2018 van 08.30 uur tot 09.15 uur
locatie Schoolstraat 1 in de hal bij PSZ de Rakkertjes en kinderopvang Klimop
Dit keer een stukje over de normale spraakontwikkeling. Spreekt uw kind nog niet zo
verstaanbaar als het zou moeten doen en twijfelt u of er iets aan gedaan moet worden? Kom
gerust langs op mijn inloopspreekuur vrijdag 02 november of bel mij voor het maken van
een vrijblijvende afspraak! U kunt ook mijn web site een afspraak maken:
www.logopediepraktijkbvdheijdenaarlerixtel.com
De spraakontwikkeling bij kinderen begint al als ze net geboren zijn. Baby's reageren op
geluiden en beginnen zelf ook geluiden en klanken te maken. Daarna zetten ze de klanken
achter elkaar en worden het de eerste woordjes. Kinderen leren de verschillende klanken
door imitatie van de ouders. Soms stagneert de spraakontwikkeling of komt niet goed op
gang. Dit kan bijvoorbeeld door een (tijdelijk) gehoorprobleem. Ook in een normale
spraakontwikkeling kan een kind nog niet alle klanken goed maken. Dit heeft te maken met
de leeftijd van het kind. Een kind van 5 jaar hoort goed verstaanbaar te zijn.
0-9 maanden: huilen, brabbelen, uh klanken ( geluiden met vooral lipklanken)
9-12 maanden: imiterend brabbelen ( het kind oefent met de klanken die het vanuit zijn
omgeving hoort) wanneer het kind 1 jaar is brabbelt het veel en gevarieerd
18 maanden: uitgebreid brabbelen , het kind zegt al de eerste woordjes maar de
woordopbouw is nog onvolledig, het kind kan de beginklanken, p,t,n,j aan het begin van een
woord maken
24 maanden( 2 jaar) : het brabbelen neemt af, het kind kan al twee woordzinnen maken
(auto weg, hebbe koek), het kind kan de k,g,s ,h b,f en w vooraan in een woord maken
Het kind is voor 50% verstaanbaar
3 jaar: zinnen van 3-5 woorden ( zinsbouw nog niet correct), woordenschat breidt zich uit, de
eerste medeklinkerverbindingen ( stoel i.p.v. toel), het kind is voor 75% verstaanbaar
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4 jaar: uitbreiding van medeklinkers en medeklinkerverbindingen, l,r,kn-,zw-, sch- en flkunnen nog moeilijk zijn, het kind is verstaanbaar voor vreemden
5 jaar: vrijwel alles is verstaanbaar, de r en sch- kunnen nog moeilijk zijn
6 jaar: het kind kan alle losse en medeklinkerverbindingen maken, het kind kan soms nog
moeite hebben met het uitspreken van woorden met drie medeklinkers achter elkaar, zoals,
spreeuw, herfst, straat

Graag tot ziens!
Bibi van der Heijden, logopedist

PRAKTIJK

BS DE HEINDERT, BS DE DRIEHOEK,
PSZ DE RAKKERTJES en
KINDEROPVANG "KLIMOP"

Molenstraat 9B

BS DE BRUKELUM
Broekelingstraat 2

Schoolstraat 1
28-09-2018
U kunt bellen voor
02-11-2018,
een vrijblijvende
18-01-2019,
afspraak wanneer het
22-03-2019,
u uitkomt
17-05-2019
IN DE HAL BIJ PSZ EN
KINDEROPVANG TUSSEN 08.30 UUR
EN 09.15 UUR.

05-10-2018,
14-12-2018,
15-02-2019,
14-06-2019
TUSSEN 08.30 uur en
09.00 uur

Lampionnenoptocht
Geloof het of niet, maar over 11 dagen gaan we
alweer het nieuwe Carnavalsseizoen inluiden!
Op zaterdag 10 november worden er naast een
nieuwe Prins Carnaval ook de nieuwe Jeugdprins,
Jeugdprinses en Jeugdraad aan u voorgesteld.
Aangezien het bijna St. Maarten is, starten wij deze bijzondere avond met een
Lampionnenoptocht. Om 19:30 uur verzamelen we bij het Heuvelplein (Café Stout) om
vervolgens om 19:45 samen met onze nieuw Dansmariekes, de Hofkapel en de grote
carnavalsvereniging naar de Couwenbergh te lopen. Hier vindt vervolgens het afscheid van
het Jeugdkwartet en de en de bekendmaking van de nieuwe Jeugdprins, Jeugdprinses en
grote Prins plaats.
Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

We hopen dat jullie met heel veel kinderen en ouders meekomen lopen, dan kan het allen
maar een heel mooi feest worden!
Ook de kinderen die niet in Aarle-Rixtel op school zitten zijn uiteraard van harte welkom.
Wij zien jullie graag met z'n allen op 10 november om 19:30 uur met een lampion op het
Heuvelplein.
Heb jij er zin in? Wij in ieder geval wel!
Tot dan!

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij
vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als
kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13 november een
informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met
opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een
kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende
manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur
duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD
Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor
vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via
telefoonnummer 088 0031 422.
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