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Afgelopen week was het einde van de sponsoractie
van de Dekamarkt. Het heeft ons een prachtig bedrag
opgeleverd van €1681, 36. De cheque is overhandigd
aan onze voorzitter van de Ouderraad, Mylène
Destellirer en haar dochter Aimée. Wij bedanken
natuurlijk de Dekamarkt maar zeker ook iedereen die
de moeite heeft genomen om op ons te stemmen!
Op de studiedag van 6 december heeft het team verdere invulling gegeven aan onze speerpunten.
Daltonontwikkeling Om eigenaarschap bij de leerling te vergroten gaan we een doorgaande lijn beschrijven voor
coach- en portfoliogesprekken om het leren voor leerlingen (en hun ouders) inzichtelijk(er) te maken.
Het daltonontwikkelteam gaat voor de komende periode in kaart brengen wat de waarde is van de huidige
portfoliogesprekken zodat we weten wat al werkt en wat we kunnen gaan versterken. Zij doen dit eerst bij de
collega’s. Op een later moment worden ook leerlingen (en hun ouders) betrokken.
OOM (onderwijs op maat in de klas) Alle leerlingen krijgen op hun niveau zinvol onderwijs om zich
ononderbroken te kunnen ontwikkelen.
Om te (laten) weten waarom en hoe we bepaalde keuzes maken binnen ons aanbod in de groep gaan we beleid
(door)ontwikkelen voor OOM in de klas. Dit beleid wordt, in overleg met de MR, vastgesteld aan het einde van
dit schooljaar. Natuurlijk nemen we daarin mee wat we nu al doen en wat goed werkt hierin. We gaan dit
schooljaar in ieder geval door met de lessen Spaans, Wiskunde en programmeren.
Deze week gaan de Project + lessen weer verder na een korte Sinterklaas stop. Met het vertrek van juf Marja
hebben we een aanpassing gemaakt in de dag waarop we de lessen aanbieden. Voor groep 3, 4 en 5 blijven de
lessen op de woensdagochtend. Deze lessen worden gegeven door juf Marion en juf Linda. Voor groep 6, 7 en 8
gaan de lessen naar de vrijdagmiddag. Er wordt bij de indeling zoveel mogelijk rekening gehouden met de
gymlessen. De Project + lessen voor groep 6, 7 en 8 worden gegeven door juf Jiska en juf Sonja. Het huidige
tekenproject loopt nog door tot de periode van de CITO M. De presentatie van het werk is voor groep 3, 4 en 5
op woensdag 16 januari. Voor groep 6, 7 en 8 op vrijdag 18 januari. De leerlingen van de school en de ouders
kunnen komen kijken naar wat hun kind(eren) hebben gemaakt. Na de periode van de CITO M beginnen we aan
de volgende projectperiode. Hierover hoort u later meer.
ICT Inzetten als middel om ons onderwijs efficiënter te maken, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten.
Om dit doel te gaan bereiken gaan we een periode schoolbreed werken volgens een aantal afspraken. De
leerlingen werken minimaal 2 x per week binnen de (week)taak, met oefensoftware die past bij de ontwikkeling
van de groep, de leerling en/of bij onze methodes. De leerkrachten van groep 1 t/m 8 gaan een periode een
aantal digibordtools uitproberen. Een mooi voorbeeld hiervan is de digibordsoftware passend bij onze nieuwe
schijfmethode Pennenstreken. Als u de link volgt dan vindt u het schrijfliedje. Dit liedje hoort bij de
digibordsoftware van groep 2, 3 en 4 gaat over de juiste schrijfhouding.
https://www.youtube.com/watch?v=p0OOhwoOEFQ Leuk om eens te bekijken.
Een ander tussendoel is dat alle leerlingen “knoppenvaardig” worden om de Chromebook en/of de desktop op
de juiste manier te gebruiken.
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Parro is in alle groepen vol in gebruik. We krijgen af en toe vragen van ouders over het
inloggen, het aanmaken van nieuwe accounts en het aanmaken van groepen. We
verzamelen deze vragen en zijn van plan daar in een volgende Brederbode een Parro
FAQ rubriekje van te maken. Mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag.
Het valt ons op dat ziekmeldingen niet altijd via Parro gedeeld worden. Een ziekmelding (ook doktersbezoek,
etc.) kunt u rechtstreeks doen via Parro bij de leerkracht van uw kind. Wanneer wij een leerling missen, kijken we
altijd eerst in Parro. Mocht uw kind om 8.45 uur niet op school zijn zonder afbericht dan neemt de school
contact met u op.
In onze huidige schoolgids (op blz. 48) staat een afspraak over de mobiele telefoon die is
ingehaald door de tijd. Het lijkt ons goed de aangepaste regel met u te delen. Deze regel gaat
gelden vanaf de uitgifte van deze Brederbode. Veel leerlingen hebben een mobiele telefoon.
Deze speelt niet alleen een grote rol in het sociale leven van de leerlingen, maar ook in de
communicatie met thuis. Om verschillende redenen willen we tijdens schooltijd de telefoon niet
zien en /of horen. Dit geldt in school en op het plein. Wanneer de leerkracht aangeeft dat de
telefoon voor lesdoeleinden gebruik mag worden dan geldt deze regel uiteraard niet (denk hierbij aan het
gebruik van de rekenmachine of een Kahoot opdracht) Mocht uw zoon/dochter de mobiel niet volgens de regels
gebruiken, dan wordt de telefoon door de leerkracht/teamlid ingenomen. Wij geven de telefoon terug wanneer
de ouder(s) die samen met het kind komt ophalen bij de eigen leerkracht. We bespreken deze nieuwe regel
uiteraard ook in de klas. We rekenen op uw medewerking.
Bericht van de MR
De eerste MR vergadering van schooljaar 2018/2019 is geweest en met de volgende vergadering (13 dec.) in
zicht, leek het ons goed jullie eens wat meer te vertellen over de MR van onze school.
Onze school kent (gelukkig!) een hoge betrokkenheid van ouders (schoolfeest, ouderraad, begeleiding uitjes …).
De MR is eigenlijk een bijzondere vorm van betrokkenheid, namelijk eentje die vastgelegd is in de wet. De
schooldirectie en het bestuur moeten rekening houden met de MR, die op een groot aantal zaken een
instemming- en adviesrecht heeft. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt de ouders van onze
leerlingen en is gesprekpartner voor onderwijszaken binnen de school. Ons doel is de kwaliteit en veiligheid van
de school en onze leerlingen te borgen. Zo zijn wij als MR o.a. actief betrokken geweest
bij de sollicitatieprocedure voor de nieuwe schoolleider, staat de begroting op onze agenda, maar ook het
schoolbeleidsplan en het thema onderwijs op maat, kortom zeer uiteenlopende onderwerpen.
De MR bestaat uit leerkrachten en ouders. De personeelsgeleding, gekozen door het team leerkrachten, bestaat
uit Nina, Wilma en Jiska. De oudergeleding, gekozen door de ouders, bestaat uit Lourens Bolt (voorzitter),
Michiel Klein (notulen) en Carlijn Zandbergen(secretaris).
Om de juiste resultaten te bereiken, is goede communicatie van belang. Voor persoonlijke zaken m.b.t. een
individuele leerling, is de eigen leerkracht of Danielle het eerste aanspreekpunt. Voor zaken die het
onderwijssysteem of bijvoorbeeld de veiligheid van de leerlingen raken, komen wij graag in contact. We nodigen
jullie daarom ook van harte uit om een van ons aan te spreken op het schoolplein of te benaderen via ons
algemene emailadres MR@brederodedalton.nl
De MR komt, verspreid over het schooljaar, gemiddeld 5 keer bijeen. De vergaderdata zijn terug te vinden op de
website van onze school https://brederodedalton.nl/ouders/medezeggenschapsraad/ Het streven is om de
agenda daar 3 dagen vooraf te publiceren. Een deel van de agenda is openbaar en een deel is gesloten. Dat
wordt in de agenda duidelijk aangegeven.
Samen maken we onze school!
Groet, Lourens Bolt , Michiel Klein , Carlijn Zandbergen
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Een bericht van één van onze stagiaires. Mijn naam is Daan Yahsi en ik ben 17 jaar, in
december word ik 18. Ik ben geboren in Haarlem en woon bij mijn ouders samen met mijn
broertje van 14. Als bijbaantje werk ik paar dagen in de week in het Reinaldahuis en heb het
hier heel erg naar mijn zin. Vooral contact met de bewoners vind ik heel erg leuk, ze
vertellen mij mooie verhalen van vroeger. Het verzorgingshuis is gevestigd in Schalkwijk.
Mijn studie volg ik op het Nova College Zijlweg. De opleiding die ik volg is dienstverlening,
maar ik wil graag later in het onderwijs werken. Voor mijn stage mag ik 2 dagen in de week
meelopen met groep 1 /2, klas Zonnebloem waarbij ik juf Marion en juf Dorine ondersteun.
Mijn stage is tot 8 juni. De eerste periode heb ik het goed naar mijn zin.

Kerstuitvoering schoolkoor de Daltoons
Op woensdagochtend 19 december om 11.45 tot 12.15 uur
geeft het schoolkoor een kerstuitvoering in de speelzaal
van de school voor ouders en opa’s en oma’s van de
koorkinderen! Van harte welkom!
Andere data van belang
20 december
20 december
21 december
16 januari
18 januari

Kerstfeest op school

Vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij. Om 17.15 uur worden zij weer op
school verwacht. Meer info via de leerkracht
Tijdens het Kerstfeest treedt voor u op het Brederode Kerstkoor
onder leiding van Heather Kent! Komt allen!
Start kerstvakantie
Vanaf 12.15 uur zijn alle kinderen vrij tot 6 januari 2019
Presentatie Project + Groep 3, 4 en 5 (tijd volgt later)
Presentatie Project + Groep 6, 7 en 8 (tijd volgt later)

Nieuws van buiten
De bouw van Blekersduin naast de school vordert gestaag. Helaas levert het af en toe wat parkeervragen op. Bij
navraag bij het betrokken bouwbedrijf is gebleken dat het tijdelijke parkeerterrein tussen de school en de
Dekamarkt voorlopig in deze vorm blijft bestaan. Dit parkeerterrein is beschikbaar voor klanten van de
Dekamarkt, de school en bezoekers van het Brederode Huijs. Dit kan vooral bij het halen en brengen voor drukte
zorgen. De school heeft contact gehad met het Brederode Huijs omdat er soms onveilige situaties ontstaan bij
het brengen en halen van de kinderen en het vervoer met taxibusjes. Wij vragen de ouders extra alert te zijn bij
het parkeren van auto’s en (bak)fietsen. Voor onze kinderen en voor de bezoekers van het Brederode Huijs, die
vaak gebruik maken van rollators, zodat zij ook veilig naar binnen en naar buiten kunnen. Dit gaat het beste als u
niet parkeert op het aangebrachte witte kruis. De chauffeurs van de betreffende busjes zijn ook op het hart
gedrukt hier rekening mee houden.
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Vorige week ontving de school een noodkreet in de mail van dhr. Van den Bos van de Gemeente Velsen. De
school kan zich vinden in deze oproep en deelt deze dus graag met de ouders. Hieronder de strekking van de
mail.
“Beste school,
Vandaag hadden we zo’n donkere, miezerige ochtend, waarvan er de komende tijd nog velen zullen volgen. Al fietsend
langs schoolomgevingen zag ik verbijsterend veel basisschoolkinderen onverlicht en in donkere kleding naar school
fietsen. Zelfs ouders met kinderen. Nagenoeg onzichtbaar in het verkeer.
Het is daarom uitermate belangrijk dat ouders zorgen dat tenminste de fietsverlichting in orde is en dat batterijen op
tijd worden vervangen. Daarom is een oproep naar de ouders en kinderen op z’n plaats.
Zorg ervoor dat kinderen goed zichtbaar zijn met goed brandende fietsverlichting.
Kinderen en ouders doen er verder goed aan er ook bij zebrapaden en kruispunten goed rekening mee te houden dat je
onder deze omstandigheden minder goed zichtbaar bent.
En tenslotte kan nog een advies volgen voor de ouders die kinderen met de auto vervoeren: doe dat om meerdere
redenen bij voorkeur niet. En als het echt met de auto moet; zorg altijd dat beslagen/bevroren ruiten helemaal schoon
zijn.”

Met vriendelijke groet,

Hans van den Bos
beleidsmedewerkerwegen
Openbare Werken
Gemeente Velsen
 HBos@Velsen.nl

GGDFlits

Gehoorschade

1.100.000.000 Jongeren lopen wereldwijd risico op gehoorschade door harde muziek en gehoorschade komt steeds
jonger voor. Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het binnenoor beschadigd raken. Dit kan het gevolg zijn
van ouder worden, dat is natuurlijke slijtage. Maar trilharen beschadigen ook door te veel blootstelling aan harde
geluiden.
Wist u dat….
* Een piep in het oor een teken van gehoorschade is? * 1 op de 4 kinderen na het muziek luisteren wel eens een piep
in het oor heeft? * Geluid boven 80 decibel al schadelijk kan zijn voor het gehoor? Wat is te hard?
Twijfelt u aan het gehoor van uw kind? U kunt u altijd een hoortest af laten nemen bij assistente
jeugdgezondheidszorg. Een afspraak maken kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00
uur.
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