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Vanaf 1 oktober zijn we weer op volle sterkte. Nadia van Roomen is vanaf deze datum gestart als leerkracht van
groep 7b op dinsdag en woensdag en als intern begeleider op maandag en donderdag. Nadia gaat de IB van de
groepen 1 t/m 5 op zich nemen. Daarnaast wordt zij contactpersoon voor alles rondom dyslexie en nieuwe
leerlingen.
Linda de Vos neemt de IB voor groepen 6 t/m 8 en Babarrun voor haar rekening. Daarnaast is zij voor de
overdracht nog een aantal weken aanwezig bij lopende zorg rondom leerlingen in de onderbouw. U kunt onze
intern begeleiders bereiken via nadia.vanroomen@opoijmond.nl of linda.devos@opoijmond.nl en via Parro. De
contacten rondom individuele zorg voor uw kind(eren) lopen in eerste instantie altijd via de leerkracht.
Met de komst van Nadia hebben we afscheid genomen van Deborah Kissing. We bedanken haar voor haar inzet
en betrokkenheid bij onze school en wensen haar succes bij alles wat ze nu gaat doen. We zien haar vast nog in
OPO IJmondland!
Komende week kiezen de leerlingen hun afgevaardigden voor de leerlingenraad.
Uit de groepen 5 t/m Babarrun wordt een leerling gekozen die meepraat met
Astrid, Kim en Danielle over allerlei zaken rondom schoolontwikkeling. De
groepen 1 t/m 4 worden ook meegenomen in deze ontwikkeling. Deze
verantwoordelijkheid ligt bij de leerlingenraad.
Ons uitgangspunt is; de school is van en voor de kinderen dus zij hebben een belangrijkste stem in onze keuzes
We hopen u volgende week via Parro te kunnen vertellen wie er in onze leerlingenraad meepraat voor dit
schooljaar!
Brood en Spelen doet nu een aantal weken de overblijf voor onze school. Alle kinderen zijn
aangemeld, waarvoor hartelijk dank! We merken dat de medewerkers hun uiterste best doen
de kinderen te leren kennen en we zien veel leuke activiteiten op het plein ontstaan.
We zien ook dat er nog wat nodig is op het gebied van begeleiding en in communicatie met
ouders. School en Brood&Spelen zijn hierover periodiek in overleg. Samen komen we er wel!
Onze coördinator is Anne Moniek van Caspel, te bereiken via brederode@broodspelen.nl en via 06 18489923
Brood&Spelen is naarstig op zoek naar medewerkers. Lijkt dit u leuk, of kent u iemand die dit misschien leuk vindt
dan vindt u overal in de school posters van Brood&Spelen. Ook onder aan deze Brederbode staat meer
informatie. Daarop leest u meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden.

Op woensdag 9 oktober hebben we ons muziekjaar feestelijk geopend op het grote plein met zang
en dans. Leuk om te zien dat er zoveel ouders aanwezig waren. Vanaf volgende week gaan de
muzieklessen met muziekdocente Heather Kent echt beginnen. We houden u op de hoogte! Het
lied nog een keertje meezingen? Volg de link! https://www.youtube.com/watch?v=cQ6BPWyIueQ

Dit schooljaar zijn we begonnen met startgesprekken voor alle groepen. Deze gesprekken zijn de leerkrachten
zeer goed bevallen. Door deze gesprekken leren we de ouders (nog) beter kennen en we geven de kinderen het
gevoel dat school en ouders goed willen samenwerken. Daarnaast wordt het makkelijker de weg naar elkaar te
vinden omdat je elkaar tenslotte al eens gesproken hebt bij de start van het schooljaar. De volgende ronde
gesprekken is in januari 2020. We besteden dan aandacht aan de resultaten.
Willem de Zwijgerlaan 110 2082 BD Santpoort-Zuid 023 5377038 06 28253323 info@brederodedalton.nl

BREDERBODE
oktober 2019

In het kader van de Kinderboekenweek met als thema “Reis mee!” kwam op
donderdag 10 oktober een échte hoofdconducteur van de NS voorlezen in
de groepen 1 t/m 4. U kunt de boekenbeurs nog bezoeken t/m vrijdag 11
oktober. U kunt met pin betalen en de school krijgt provisie op elk verkocht
boek. U kunt ook een boek kopen bij boekhandel Brederode in Santpoort
Noord. De opbrengst investeren wij weer in ons leesonderwijs Vermeld de
naam van de school en dan geldt deze provisie ook!

Groep Babarrun is nu een aantal weken “actueel”. Daphne en Martijn zijn samen met hun 17
leerlingen in de eerste weken vooral bezig geweest met het creëren van een veilig
klassenklimaat en het ontwikkelen van meer leerplezier. De focus is ligt nu op het bepalen wat
er voor elk individuele leerling nodig is op leergebied. Zij doen dit zoveel mogelijk samen met
de leerlingen. Wij zien dat veel van de Babarrun leerlingen opbloeien in deze groep. Bij enkele leerlingen duurt
dit nog wat langer maar we kunnen wel stellen dat de groep een positieve start heeft gehad! Daar zijn we blij mee
en trots op.
Daarnaast levert het de reguliere groepen ook veel op. Voor de basisvakken geven we zoveel mogelijk instructie
op 3 niveaus. De basisgroep, de groep leerlingen die meer uitdaging nodig heeft en de leerlingen die meer uitleg
nodig hebben. Leerlingen die nu in de Babarrungroep zitten, pasten hier in het verleden niet altijd in omdat hun
onderwijsbehoeften vaak zo anders zijn. De leerkrachten van de reguliere groepen merken nu dat ze meer tijd
over hebben voor hun “normale” instructiegroepen. Binnenkort geven de Babarrunleerlingen in de reguliere
groepen een Babarrunpresentatie over hun groep en wat daar nou zo anders, en vaak ook hetzelfde, is.

Na de herfstvakantie gaan we een begin maken met het ontwikkelen van daltonateliers. We
willen met deze lessen álle leerlingen de kans bieden hun talenten te ontdekken. Denk hierbij
aan kortdurende ateliers over techniek, houtbewerking, schaken, yoga, breien, tuinieren, koken,
kunst, natuur, een vreemde taal, verhalend ontwerpen, etc. De bedoeling is dat we zoveel
mogelijk talenten van kinderen gaan aanspreken.
De lessen die we willen gaan aanbieden in daltonateliers lijken inhoudelijk wat op de Project+lessen. Echter, de
atelierlessen willen we gaan aanbieden aan alle leerlingen. We willen de leerlingen hier ook zelf invloed op laten
uitoefenen. Welke ateliers kunnen aan bod komen en hoe geven we leerlingen zelf de keuze voor een atelier.
Vanaf nu spreken we dan ook niet meer over Project+ lessen maar over ateliers. Het plan is om ook ouders en
hun talenten in te gaan zetten.
Mocht u al een leuk idee hebben voor een atelier en/of kunt u iets voor onze leerlingen betekenen in deze, stuurt
u dan een mail naar nina.vandord@opoijmond.nl. Zij gaat de ateliers coördineren. Meer hierover in een volgend
Brederbode…
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De website van de school is inhoudelijk weer up to date. Alleen de fotoalbums hebben nog wat aandacht nodig.
Wij verwachten dat we binnenkort met een afgesloten fotogalerij gaan werken vanwege de wet op de privacy.
Ziet u nu foto’s van uw kind(eren) op de website en heeft u in Parro aangeven dat u dit liever niet wilt, stuur dan
een mail naar info@brederodedalton.nl Wij verwijderen de foto dan zo snel mogelijk.
Fijn wanneer u vrienden, kennissen en andere belangstellenden de weg wijst naar onze website. Wij gunnen ieder
kind onze fijne school! www.brederodedalton.nl

De afgelopen weken is het een aantal keer spannend geweest met invallen. Gelukkig
hebben wij met onze vaste invaller juf Maaike iemand om op terug te vallen en zijn veel
mensen binnen ons team bereid af en toe een dag voor elkaar in te vallen. Soms lukt het
om een invaller te boeken bij ons bestuur maar ook daar zijn de mensen schaars. Heeft
u een onderwijsbevoegdheid en lijkt het u leuk om eens een dagje in te vallen, meld dit
dan bij Danielle. Wij zijn er in ieder geval erg blij mee.
Wanneer wij een invaller nodig hebben voor een kortdurende afwezigheid (< 2 weken) volgen we een bepaalde
systematiek. Eerste spreken we de invalpool van het bestuur aan. Is daar niemand beschikbaar (in 90% van de
gevallen is dit aan de hand) dan vragen we een teamlid (bij voorkeur de duo wanneer dit toepasbaar is) om extra
te werken of juf Maaike om in te vallen.
Lukt dit niet dan wordt de groep de eerste dag verdeeld over de groepen 1/2 en groepen 7 aangezien hier de
minste leerlingen in zitten en dit wat betreft ruimte te doen is). Wanneer we een groep eerder al eens verdeeld
hebben of er is voor de 2e dag geen sprake van een invalkracht vragen wij ouders de kinderen thuis te houden.
We verzorgen dan ook geen opvang op school voor deze leerlingen. Mocht het gebeuren dat de groep een 3e
dag geen invaller heeft dan gaat er een andere groep naar huis en wordt de leerkracht van die groep gevraagd
de betreffende groep over te nemen. Wij hebben deze systematiek opgesteld met ons bestuur en overlegd met
de MR.
Op 6 november is er weer sprake van een landelijke staking voor het primair onderwijs. Dit keer voor
leerkrachten, onderwijsondersteuners en directies. Wanneer deze staking daadwerkelijk doorgaat is de
Brederbode dicht. We houden u op de hoogte.

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gymkleding (mee)heeft op de gymdagen? Voor groep 3 t/m
8 op dinsdag en donderdag. Wanneer de gymtas één keer vergeten wordt dan wordt er
meegedaan worden in de eigen kleding en op blote voeten. Wordt de gymtas voor de tweede
keer vergeten dan mag er niet mee gegymd worden en blijft diegene in de eigen klas. Wordt de
gymtas voor de derde keer vergeten dan wordt er (door de groepsleerkracht) contact gezocht
met ouders. Voor groep 1 en 2 wordt dit anders geregeld. U leest dit via Parro. Ons uitgangspunt is: álle kinderen
gymmen mee! Tijdens gymnastiek graag een elastiekje voor losse haren en geen kauwgom maar dat telt tijdens
alle lessen! O ja, controleer af en toe even of de gymschoenen nog passen. Kinderen vergeten dit wel eens te
melden bij hun ouders. Mede uit naam van de tenen, dank voor de medewerking!
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Belangrijke data oktober / november 2019 2020
11 oktober
week 14 28 oktober

groep 8 Techniekles bij PET IJmond
Erfgoedproject groep 7a en 7b
Bezoek landgoed Beeckesteijn & schilderlessen

18 oktober

Start herfstvakantie voor alle groepen om 12.15 uur
De leerkrachten hebben een studiemiddag
Het team heeft deze maandag studiedag dus een extra dagje aan de vakantie voor alle groepen

28 oktober
5 november
7 november
13 november
week 18 november

NIO groep 8
schaatsen groep 3, 4 en 5
schaatsen groep 6 t/m 8
Volgende Brederbode
Op veler verzoek
(ook na te lezen op de website en in de schoolgids):

Studiedagen 2019 2020 (vastgesteld in overleg met de MR):
vrijdagmiddag 18 oktober 2019
maandag 28 oktober 2019
vrijdag 6 december 2019
vrijdag 14 februari 2020
dinsdag 16 juni 2020

12.15 uur groep 5 t/m Babarrun vrij
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij

Lees verder voor externe informatie….
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Oproep: overblijfmoeders, -vaders, -opa’s en -oma’s gezocht!
Lijkt het u leuk om tijdens de pauze van de kinderen tegen vergoeding een voetbaltoernooitje
te organiseren, stand-in-de-mand te spelen of bijvoorbeeld de verhalen van het weekend aan
te horen? Wij kunnen uw hulp onwijs goed gebruiken! Voor de Brederode Daltonschool zijn wij
hard op zoek naar enthousiaste moeders, vaders, opa’s, oma’s, ooms en tantes die tussen de middag een uurtje
toezicht willen houden tijdens het eten en het spelen op het schoolplein. Het is ook mogelijk om als ouder de
groep van uw eigen kind(eren) te begeleiden.
Heeft u de mogelijkheid en lijkt het u leuk om de kinderen een
superleuke pauze te bezorgen? Dan vernemen wij dat graag! Laat ons
via werken@broodspelen.nl weten welke dagen u beschikbaar bent. Als
medewerker van Brood & Spelen ontvangt u een vergoeding van €10,per keer.
Mocht u iemand uit uw omgeving kennen die geschikt is, dan horen wij
dat ook graag. We hopen u snel te ontmoeten!

En ze leefden nog lang en gelukkig……
Zo gaat dat in sprookjes, maar in het echte leven loopt dat niet altijd zo. Een op de zes kinderen krijgt te maken
met een scheiding van zijn of haar ouders. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, Alles wat tot nu toe
vertrouwd was is dat plotseling niet meer. Kinderen kunnen zich in de steek gelaten, boos, bang en verdrietig
voelen. Toch hoeft een scheiding niet dramatisch te zijn. Kinderen kunnen na verloop van tijd meestal vrij goed
wennen aan de nieuwe situatie. Een informatieve website voor kinderen (en ouders) is www.villapinedo.nl. “De
plek voor kinderen van gescheiden ouders”.
Buddyapp Voor kinderen van 10-20 jaar
Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich aanmelden via de website van villa pinedo voor de buddyapp, waar ze
gekoppeld worden aan een getrainde jongere die ook gescheiden ouders heeft.
Maakt u zich zorgen over uw kind ten aanzien van de scheiding? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken
met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Zij kunnen met u meedenken
over passende begeleiding en hebben zicht op het aanbod voor gescheiden ouders en kinderen in uw
gemeente. Een afspraak maken kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 uur.
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Kinderen veilig en liefdevol laten opgroeien, daar maken we ons
allemaal hard voor. Verschillende organisaties bieden hulp en
ondersteuning aan gezinnen waar dit niet zo vanzelfsprekend is. Veel
van deze organisaties organiseren workshops, lezingen en trainingen voor ouders en kinderen. Om dit
aanbod voor ouders zo overzichtelijk en makkelijk mogelijk te maken, hebben wij een aantal jaar geleden een
platform ontwikkeld; cjgactiviteiten.nl. Deze website was aan verbetering toe en is nu geheel vernieuwd!
Samen opgroeien
Met dit nieuwe platform streven we ernaar om samen met alle jeugdhulpverlenende organisaties dé plek te
creëren waar ouders en kinderen alle workshops en trainingen kunnen vinden over opvoeden en opgroeien. Bij
deze gedachte hoort ook een nieuwe passende naam; Samen (op)groeien.
Zo helpen we ouders in hun zoektocht naar de juiste hulp binnen de regio. In deze zoektocht spelen ook
scholen een grote rol. Zij staan dichtbij de kinderen en kunnen ouders adviseren over de ondersteunende
mogelijkheden.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met cursusadministratie@cjgkennemerland.nl of via 088 - 995 9600. Nieuwsgierig naar het
aanbod? Neem dan een kijkje op www.samenopgroeien.nu.
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