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Hoera jarig! Gefeliciteerd!

26 september

7 november

Nelja Ugljanin gr.6

28 september

Steyn Hendriks gr.2B

7 oktober

Klaas Vos gr.5

7 oktober

Thomé Klaassen gr.8

8 oktober

Rembrandt van den Brink gr.8

16 oktober

Colin van Eldonk gr.4

16 oktober

Julia Murphy gr.6

17 oktober

Lars Hendriks gr.5

19 oktober

Ravi van der Wielen gr.4

20 oktober

Arthur Peters gr.1

21 oktober

Sem Grootaert gr.5

2 november

Mika Langeveld gr.5

3 november

Teun Leseman gr.5

3 november

Renée Grosfeld gr.7B

5 november

Lynn Peters gr.3

6 november

Benjamin op de Weegh

7 november

De eerste weken…
Genoeg veranderingen dit schooljaar. Andere groepsindeling, nieuwe gezichten én de inzet van
werkdrukmiddelen.
Het afgelopen jaar is er nogal veel te doen geweest over het aanzien van het PO. (Primair Onderwijs,
oftewel, de basisschool). Lerarentekorten, hoge werkdruk en een salaris dat voor nieuwkomers het
vak van leraar in het PO niet aantrekkelijk genoeg is om er te gaan werken. Vandaar de roep om
hogere salarissen. Dat is (voor een deel) gelukt.

Wat heeft de Adalbert met de verkregen werkdrukmiddelen gedaan?
Het team heeft ervoor gekozen om de middelen in te zetten voor ‘extra handen in de klas’ .
In groep 1-2 en 2-3 (1-2-3) staat dagelijks onderwijsassistente Jessica ter ondersteuning in de groep.
Hierdoor wordt gerealiseerd dat alle leerlingen voldoende (individuele) aandacht krijgen van de juf en
de leerkrachten ondersteund worden met voorbereidingswerkzaamheden en werkzaamheden na
schooltijd. Een formule die het vorige jaar al ingezet is en nu verder uitgebouwd wordt.
In groep 4 en 5 biedt juf Elly extra ondersteuning. Zij werkt in beide groepen met individuele en/of met
groepjes leerlingen om meer individuele aandacht te bieden aan leerlingen waarbij daar behoefte aan
is. Ook biedt zij de extra handen in de klas als het gaat om toets-momenten, het invoeren van leerlinggegevens, etc.
In groep 7-8 en 6-7 (6-7-8) staat Koen als onderwijsassistent / bijna afgestudeerd Pabostudent ter
ondersteuning in de groepen. In de praktijk is gebleken dat juist zijn inzet in groep 7 erg welkom is.
Maar ook van zijn kwaliteiten als afgestudeerd gymleraar wordt dankbaar gebruik gemaakt.
Het blijft bijstellen als het gaat om de inzet van de ondersteuning in alle groepen. Wat werkt het beste,
waar voelt iedereen (leerling, leerkracht en ondersteuner) zich het beste bij ? Onderwijs op maat voor
iedereen.
Wij horen wel eens van ouders de vraag wie nu eigenlijk wát doet in een groep. Dat verschilt dus. We
hopen dat bovenstaande u daarover enige verduidelijking heeft gegeven. Maar vraagt u anders gerust
bij de leerkracht of ondersteuners hoe het een en ander in zijn werk gaat.
Tot nu zijn wij als team erg blij met de extra middelen, hopen we
dat deze inderdaad het volgende schooljaar weer verder
uitgebreid gaan worden, en het jaar daarop definitief in de
bekostiging opgenomen gaan worden. Daarvoor moeten we
ieder jaar verantwoording afleggen aan het ministerie, hóe we
de gelden in hebben gezet. De MR moet instemmen met het
voorgenomen besluit van het team. ( Personeelsdeel
instemmen, Ouderdeel advisering) De voltallige MR van de
Adalbert heeft voor dit schooljaar dus ingestemd.
Juf Ellen en ook juf Sara vinden ook steeds meer hun draai als
vast teamlid op de Adalbert. Ook Gonny wordt al door steeds
meer mensen gevonden..
Kortom, de eerste weken zijn we goed gestart met elkaar!
http://een10voordejuf.nl/

Beste ouders/verzorgers,
Dinsdag 9 oktober komt de schoolfotograaf. Zorg dus dat iedereen er op z’n best uitziet!
Er is ook een mogelijkheid om foto’s te maken met broertjes en zusjes die (nog) niet op de Adalbert
Basisschool zitten.
U kunt zich hiervoor intekenen op de lijst die op het prikbord in de hal (bij de ingang) hangt. Deze foto’s
zullen na 14.00 uur genomen worden in de kleutergymzaal op volgorde van inschrijving.
Met vriendelijke groet,
Commissie Schoolfoto’s

Bericht van de interne vertrouwenspersonen
Op donderdag 13 september zijn juf Janine en Tilly Leseman als interne vertrouwenspersonen in de
groepen 4-8 geweest om zich voor te stellen. Zij hebben de brievenbus laten zien, waar de kinderen,
als ze een gesprekje willen hebben, een briefje in kunnen stoppen. Het stappenplan voor het gebruik
van deze brievenbus is ook besproken.
1. Kinderen bespreken probleem met hun ouders.
2. Lukt dit niet of willen kinderen dit niet, dan kunnen ze naar hun leerkracht(en) gaan.
3. Vinden ze dit ook geen goed plan, dan kunnen ze een briefje met naam en groep in de
brievenbus doen.
In de groepen 4-8 liggen flyers met daarop nogmaals uitleg over de interne vertrouwenspersoon en er
worden ook voorbeelden genoemd, waarbij kinderen een beroep op hen kunnen doen.

Even voorstellen:
De commissie natuurouders heeft als doel de kinderen te enthousiasmeren voor de mooie wereld om
ons heen. Dit doen wij door het organiseren van een leuke activiteit voor iedere klas (zoals de
kabouterwandeling en het regenwormenproject) maar ook willen wij ons inzetten voor een
“natuurlijker” schoolplein.
De eerste stap hierin wordt het plaatsen van een insectenhotel, welke wij samen met de kinderen
willen vullen op vrijdag 26 oktober 2018. Het insectenhotel wordt die dag om 13:30u op feestelijke
wijze geopend, u ontvangt hier te zijner tijd een uitnodiging voor.

De kinderen mogen zelf vulmaterialen meenemen op vrijdag 12 oktober.
Groep 1-3: verzamelen takken, dennenappels en boomschors tijdens de kabouterwandeling, er hoeft
niets van huis uit te worden meegenomen.
Groep 4-8: ieder kind mag 1 voorwerp meenemen, geschikte materialen zijn:
Kleine terra cotta potjes, stenen (met gaatjes), dakpannen, stro, riet en houtwol.
Houdt u aub rekening met de maten van het hotel: de lagen zijn 60cm diep en 6cm hoog.
De materialen worden per klas verzameld van 8:15-8:30u in de centrale hal in de school.
Alvast dank voor uw medewerking,
Hartelijke groet namens de natuurouders,
Elly Arents, Eef Feunekes, Daniëlle Kempen, Daan Leseman,
Marjolein Pieks en Tessa Versteegde

Op zoek naar muziekles?
Blokfluit, de eerste stap in je muziekcarrière!
Op 25 september start de harmonie in samenwerking met Muziekschool Excellent weer een blokfluitgroepje om
kinderen kennis te laten maken met muziek , zodat zij na een jaar gemakkelijker door kunnen stromen naar een
ander instrument. De cursus is bedoeld voor groep 4 en 5.
De lessen worden gegeven op dinsdag 14.10 in de basisschool in Mook.
Er worden 30 lessen gegeven op jaarbasis en de kosten hiervoor zijn €160,00 wat neerkomt op €5,30 per les.

Een ’groot instrument’ gaan bespelen!
Als muziek maken je leuk lijkt, mag je vanaf groep 5 een ‘groot instrument’ gaan bespelen. De instrumenten
waarin les wordt gegeven zijn klarinet, dwarsfluit, fagot, saxofoon, piano, hoorn, trompet, bugel, bariton, trombone
en tuba. Wanneer je lid wordt van de harmonie krijg je een gedeelte van het lesgeld gesubsidieerd door de
harmonie. Naast de lesgeld subsidie heb je ook de mogelijkheid om een bruikleen instrument van de harmonie te
krijgen waarop je kunt spelen.
Voor opgeven of meer informatie kun je terecht bij:
Harmonie Erica Tel. 06-28201935 E-mail: nschurgers@live.nl
Muziekschool Excellent Tel. 06-52332600 E-mail: i.vanderlee@home.nl

Muziek maken, dat wil toch iedereen?!!

Hoofdluis controleren
Op de eerste woensdag na elke vakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd op de
aanwezigheid van hoofdluis en/of neetjes. Dit gebeurt door ouders
van de eigen groep.
In augustus is gebleken dat niet alle klassen (voldoende) ouders
hebben om te kammen. Deze groepen worden dan niet gekamd en
dat is jammer, want als er hoofdluis of neetjes worden
geconstateerd, is het belangrijk direct in te grijpen. Daarom via
deze weg een oproep aan ouders: kom eens kijken op woensdag 24
oktober om half 9. Loop de groep in, kijk mee, kam mee, dan
is deze klus zo geklaard.

Bouwwerkzaamheden Koningin Julianastraat
Over enkele weken gaan de bouwwerkzaamheden beginnen aan de Koningin Julianastraat.
Het parkeerterrein aan de Groesbeekseweg wordt verplaatst naar het grasveldje bij Pellus. Hierdoor
zullen de speeltoestellen verdwijnen. In overleg met de gemeente is er afgesproken dat het
vrachtverkeer rekening houdt met de schooltijden. Als zich hierin nog wijzigingen voordoen, brengen
we u hiervan op de hoogte.

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool
Dag
Bij deze wil ik laten weten dat ik de komende maanden ( tot het einde van dit jaar ) de
vervangende jeugdverpleegkundige ben voor Iris Weerden.
Zij is met bevallingsverlof .
Inmiddels bevallen van een gezonde zoon Sam op 21-08-18.
Dus dat is een mooi bericht om te delen 
Omdat het vervang voor een korte tijd is zal ik geen spreekuur op school doen maar ben ik wel
bereikbaar via de mail of telefonisch.
( de school is me bekend omdat ik vòòr Iris de jeugdverpleegkundige ben geweest!)
Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind.
Bijvoorbeeld over bedplassen, eten of advies over gedrag en gevoel van je kind.
Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze ( te) groot worden!!
Doe gerust een beroep op mij als dat nodig is!!!
===========
Vriendschappen zijn voor elk kind belangrijk. Het is gezellig om vrienden te hebben,
maar het is ook goed. Je leert hoe je met elkaar om moet gaan. Je kind leert veel over
zichzelf door met vrienden om te gaan. Vrienden hebben is ook goed voor het
zelfvertrouwen.
Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde. Sommige kinderen wisselen voortdurend
van vriendjes. Andere kinderen hebben maar één beste vriend of twee hartsvriendinnen.
En weer andere kinderen vinden het moeilijk om vriendjes te maken. Als ouder kun je
proberen je kind te steunen en bepaalde vriendschappen stimuleren, maar vriendschap
laat zich niet dwingen.
De betekenis van vriendschap
Leeftijd heeft invloed op hoe een kind vriendschap beleeft. Jonge kinderen hebben een
duidelijke voorkeur en weten precies met wie ze graag zouden willen spelen. De basis
van de vriendschap is dat het kind iemand aardig vindt. In de jaren erna krijgt
vriendschap langzamerhand meer inhoud. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 betekent
vriendschap vaak al heel wat meer. Een vriend(in) is iemand die je iets kunt
toevertrouwen, die je begrijpt en die altijd voor je opkomt.
Meer lezen over dit onderwerp? Kijk op onze website bij Jeugd en Opvoeden.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling,
gezondheid en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je
kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.

Misschien heb je meer vragen? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er voor allerlei vragen
over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen,
eten of advies over gedrag en gevoel van je kind.
Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze ( te) groot worden!!
Bellen of mailen voor een afspraak is fijn
Met vriendelijke groet,
Marianne van der Kruis-Sand
Jeugdverpleegkundige
T 088-1447111 (bereikbaar van 8.30u-14.00u)/06-10069335
E mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen di,woe en donderdag

Wijzigingen opzet groepsvieringen.
Op de kalender, die ieder gezin heeft meegekregen, staan op woensdag 31 oktober, 27 maart en 29
mei groepsvieringen gepland. Nu staan er tijden bij van 8.45 – 10.15 uur en van 10.30 – 12.00 uur. Dit
zou beteken dat ouders en kinderen uren bij een groepsviering zitten en dat is niet de bedoeling. We
hebben in het team besloten dat de 3 data blijven staan, de groepsvieringen zijn gerelateerd aan de 3
schoolthema’s en dat telkens 2 groepen laten zien wat ze bij dit thema hebben gedaan. Zo ontstaat
het volgende schema.

Groep 1-2 met 5
8.45 tot 9.15 uur

Groepsviering thema vriendschap
Groep 2-3 met 6-7
Groep 4 met 7-8
9.30 tot 10.00 uur
10.15 tot 10.45 uur

Groep 1-2 met 7-8
8.45 tot 9.15 uur

Groepsviering thema lentekriebels
Groep 2-3 met 5
Groep 4 met 6-7
9.30 tot 10.00 uur
10.15 tot 10.45 uur

Groep 1-2 met 6-7
8.45 tot 9.15 uur

Groepsviering thema verkeer
Groep 2-3 met 7-8
Groep 4 met 5
9.30 tot 10.00 uur
10.15 tot 10.45 uur

1

2

3

Ouders die 2 of meer vieringen aanwezig zijn, kunnen tussendoor een kopje koffie pakken.

Agenda
Donderdag 27 september
Donderdag 27 september
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober
Dinsdag 9 oktober
Woensdag 10 oktober
Vrijdag 12 oktober
15-10-18 t/m 21 -10-18
Woensdag 24 oktober
Donderdag 25 oktober
Dinsdag 30 oktober
Vrijdag 2 november
Woensdag 7 november

School Maatschappelijk Werk
Vergadering Medezeggenschaps Raad
Start Kinderboekenweek
Dag v.d. Leraar
Schoolfotograaf
Leerlingen vrij voor de startgesprekken
Afsluiting kinderboekenweek
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Controle hoofdluis
School Maatschappelijk Werk
Kandinsky Molenhoek workshops
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e
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