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Welkom

Wij heten Evi en Kim Jansen van harte welkom op d’n Opstap.
Wij wensen jullie heel veel succes en plezier toe in groep 8.
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Algemeen

Beste ouder, verzorger,
De kop is er weer af. De eerst schoolweek met de nieuwe schooltijden zit er op. Het is even wennen, maar we
zien toch al veel positiefs gebeuren. Het ritme op de dag voelt goed aan en het lunchen is over het algemeen
gezellig en verloopt soepel. Uiteraard zijn er de kleine incidentjes met drinkbekers die omvallen, of te vol zijn,
doet het ene kind 5 minuten over de boterhammen en de ander 20 minuten, maar over het algemeen verloopt
alles vrij soepel. De leerkrachten verbazen zich over hoe snel de lesdag om is. Met name de middag periode
vliegt om en is het ‘ineens’ kwart over twee. Het was woensdag wel even slikken toen we gewoon nog door
moesten, maar ook daarover heb ik geen onvertogen woord gehoord. Natuurlijk moeten we kritisch zijn en
zullen we alles goed op een rijtje zetten en voor de kerstvakantie een eerste evaluatiemoment inlassen.
De oudertevredenheidsonderzoeken zijn door minder dan 50% van de gezinnen ingevuld (Akkerwinde 49%; D’n
Opstap 45%; Clemensschool 42%).
Het beeld dat we krijgen uit de ingevulde enquêtes is over het algemeen positief. Op een 4 puntenschaal scoren
de scholen gemiddeld allemaal ruim boven de 3 (Akkerwinde: 3.6; D’n Opstap: 3.3 en De Clemensschool: 3.5)
Omdat er meer dan 50% van de gezinnen niet hebben gereageerd is het lastig om algemene conclusies te trekken.
We werken de resultaten nader uit en zullen deze eerst aan de medezeggenschapsraden en de schoolraden
voorleggen voor advies en instemming. Daarna volgt een uitgebreider verslag met conclusies en aanbevelingen.
Binnenkort volgen de uitnodigingen voor de informatieavonden. We hopen op een grote opkomst.
Ik wens iedereen een prettig begin van de herfstperiode toe.
Met een vriendelijke groet,
Bas van den Bosch

Ander schoolnieuws
Sportdag
Beste ouders,

Vrijdag 15 september a.s. vindt de jaarlijkse sportdag plaats. Zoals vorig jaar
wordt de sportdag georganiseerd door 3 scholen: Akkerwinde (Hooge-Mierde),
Clemensschool (Hulsel) en D’n Opstap (Lage-Mierde).
De sportdag wordt gehouden op het sportpark in Reusel op het buitenterrein van AVR 69’.
De sportdag wordt gehouden voor de groepen 2 t/m 8.
De groepen 2 worden verdeeld en begeleid door één ouder.
De groepen 3,4 en 5 worden verdeeld en begeleid door één ouder.
De groepen 6, 7 en 8 worden ook verdeeld. Zij zullen deze dag zonder begeleiding van ouders doorlopen.
De kinderen houden zich deze dag bezig met diverse atletiekonderdelen en groepsspelen. De kinderen van groep
2, 3, 4 en 5 worden om 8.25 uur op school verwacht en ze vertrekken daarna met de auto richting het sportpark.
De kinderen van groep 6-7-8 worden om 8.10 uur op de fiets op school verwacht. We vertrekken om 8.15 op
de fiets richting sportpark.
Het programma van de sportdag begint om 09.00 uur.
Om ongeveer 12:30 zullen de kinderen van groep 2 weer terug op school zijn.
Rond 14.15 uur zijn de kinderen van de groepen 3 t/m 8 weer terug op school.
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In de middagpauze zullen we gezamenlijk lunchen. Vergeet dus niet uw kind lunchpakketje mee te geven! Verder
is het niet erg als de kinderen een snoepje bij zich hebben, maar ze mogen geen volle zakken met snoep
meenemen. Het is een sportdag en geen snoepdag.
Let u ook op de weersverwachting voor de juiste kleding!
Aan het einde van het vorig schooljaar hebben al enkele ouders zich opgegeven om te helpen en/of mee te rijden
met de sportdag op vrijdag 15 september.
Helaas hebben we nog niet voldoende aanmeldingen. Daarom dit extra verzoek.
We hebben uw hulp nog steeds hard nodig om alle groepjes en spellen te begeleiden. U kunt zich opgeven door
middel van het invullen van het strookje op bladzijde 8 en deze in te leveren bij de leerkracht van uw kind of
een mailtje te sturen naar juf Carlijn ckennis@kempenkind.nl
Er is besloten dat de kinderen van groep 5 dit jaar ook met de auto naar het sportpark in Reusel gaan.

Hulpouders gezocht!

Na een schoolvakantie, aan het begin van de week, komt de werkgroep hoofdluiscontrole alle kinderen
controleren op hoofdluis. Het is erg fijn dat deze hulpouders ons hierbij willen helpen, aangezien we regelmatig
hoofdluis vinden. Op deze manier kunnen we er op tijd bij zijn en kunnen we de verspreiding tegen gaan. We
zijn nog op zoek naar versterking! Vanaf dit schooljaar zoeken we per klas minstens twee hulpouders. De
werkgroep heeft een WhatsApp-groep in het leven geroepen. Per keer kunt u in de groepsapp aangeven welke
dag en tijdstip u tijd heeft om te komen helpen.
Heeft u tijd en zin om ons te helpen, laat het dan even weten aan Sylvie Borrenbergs,
sborrenbergs@kempenkind.nl

Schoolfotograaf

Op woensdag 27 september komt de schoolfotograaf naar d’n Opstap. Van alle kinderen wordt een groepsfoto
en een individuele foto gemaakt. Daarnaast worden er gezinsfoto’s gemaakt van broertjes/zusjes. Dit schooljaar
willen we ook de broertjes en zusjes die nog niet op de basisschool zitten in de gelegenheid stellen om op de
gezinsfoto te gaan. Het is belangrijk dat het broertje/zusje zélf kan zitten, dus baby’s moeten nog even een jaartje
wachten. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u zich hiervoor opgeven door een mailtje te sturen
naar sborrenbergs@kempenkind.nl. Als we zicht hebben op het aantal gezinnen, dan kunnen we een planning
maken. Waarschijnlijk gaan we om 8.25 uur starten met de gezinsfoto’s.
Enkele weken nadat de schoolfotograaf geweest is, ontvangt u een inlogcode en kunt u zelf de foto’s online
bekijken en indien gewenst bestellen.

Leerlingenraad

De mening van de leerlingen doet er toe. En de school wil graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen.
Daarom hebben we besloten om een leerlingenraad op te richten. De leerlingenraad is een groep enthousiaste
klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn door de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
De leerlingenraad praat mee over zaken als de aankleding van de speelplaats en de school, omgaan met
pestgedrag, speelplaatsregels en nog veel meer. De leerlingenraad bepaalt zelf de onderwerpen en de agenda van
de vergaderingen. Ze vergaderen ongeveer 6 keer per jaar samen met juf Sylvie.
Komende weken gaan we in groep 5 t/m 8 een aantal lessen verzorgen over actief burgerschap, vervolgens
mogen de kinderen die interesse hebben zich verkiesbaar stellen. Ze gaan zich presenteren aan de kinderen van
de eigen klas en uiteindelijk vindt er een verkiezing plaats. Hierover later meer.
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Informatie avonden

Op maandag 18 en dinsdag 19 september vinden de informatie avonden plaats. Tijdens deze avond kunt u
kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind. De leerkracht geeft een presentatie over de belangrijke
doelen/activiteiten van de groep voor het komend schooljaar. Daarnaast vindt er een algemeen gedeelte plaats,
waarin diverse onderwerpen gepresenteerd worden. Binnenkort sturen we hiervoor een uitnodiging toe.
Hieronder alvast een tijdsplanning van de avond:

19.00 – 19.45
20.00 – 20.40
20.45 – 21.30

Maandag 18 september

Dinsdag 19 september

Groep 8 en 3
Algemeen gedeelte
Groep 1/2 en 5

Groep 7
Algemeen gedeelte
Groep 4 en 6

Vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als
ouder, maar ook de leerling, in eerste instantie met de leerkracht. Ons streven is dat elke leerkracht u en uw
kind altijd serieus neemt en samen met u zoekt naar de beste oplossing. Mocht u (of uw kind) het gevoel krijgen
dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de
directie. Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematiek bespreken met één van de vertrouwenspersonen van
onze school. Onze vertrouwenspersonen zijn Marlou Plas (leerkracht groep 8) en Sylvie Borrenbergs
(teamleider). Zij zijn door het bestuur benoemd om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en kinderen
altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de interne
vertrouwenspersonen wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot
de best mogelijke oplossing te komen.
Mocht u een probleem ervaren dat u niet met iemand van de school wilt bespreken, dan kunt u zich richten tot
de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon van onderwijsstichting Kempenkind (gegevens zie website o.s.
KempenKind, www.kempenkind.nl/Klachtenregeling).

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Binnen onze school werken wij voor de groepen 3 t/m 8 met de methode “Goed gedaan” voor sociale emotionele ontwikkeling. Deze maand staat in het teken van:
Thema “Wennen”
Aan het begin van het nieuwe schooljaar moeten kinderen (weer) wennen aan het schoolritme, de leerkracht
en hun klasgenootjes. Veranderingen en nieuwe situaties kunnen spannend zijn.
In de onderbouw komt het volgende aan de orde:
• Aan iets nieuws moet je vaak even wennen.
• Hoe stel je je voor aan mensen die je nog niet kent: aankijken, handje geven, naam noemen.
• Mensen die je al wel kent kun je verschillend begroeten: ‘hallo’ zeggen, handje geven, kus geven.
In de bovenbouw komt daarbij aan de orde:.
• Soms moet je ook wennen aan een grote verandering (verhuizing, andere school, de nieuwe vriend van
mama).
• Elke verandering heeft nadelen maar ook voordelen.
• Je went sneller als je ook op de voordelen let.
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Tips voor thuis
• Toon begrip als uw kind tijd nodig heeft om te wennen aan een verandering.
• Vertel uw kind over een grote verandering waar u zelf ooit aan hebt moeten wennen.
• Geef het goede voorbeeld door zelf van situaties niet alleen de vervelende maar ook de leuke kanten te
benoemen.
Kort daarna gaan we verder met het thema “Samen een groep”. De kinderen in de klas zijn allemaal
verschillend en dat is leuk! Maar al die verschillende kinderen moeten wel leren hun best te doen om elkaar
goed te begrijpen.
In de onderbouw komt het volgende aan de orde:
• Alle kinderen in de klas zijn verschillend (in hoe ze eruitzien, wat ze willen, wat ze kunnen).
• Het is leuk dat alle kinderen verschillend zijn.
• Al die verschillende kinderen zijn samen één groep.
• Hoe kun je ervoor zorgen dat je elkaar goed begrijpt: duidelijk en om de beurt praten, goed luisteren.
In de bovenbouw komt aan de orde:
• Iedereen kan en wil andere dingen.
• Het is goed dat mensen verschillend zijn (je kunt elkaar helpen en aanvullen).
• Duidelijke spelregels en afspraken zijn nodig om goed samen te kunnen spelen en werken.
• Je moet je dus aan die afspraken en regels houden.
Tips voor thuis
• Vraag uw kind u aan te kijken als u iets belangrijks zegt (zo wordt hij minder afgeleid en ziet hij uw
gezichtsuitdrukking).
• Vraag uw kind, na het maken van een afspraak, na te vertellen wat er nu precies is afgesproken.
• Probeer consequent te zijn in regels die u stelt. Als u soms wel optreedt en soms niet, zal uw kind de regel
niet serieus nemen.
• Bedenk dat kinderen sneller leren van complimenten als ze zich goed aan de afspraken houden, dan van
gemopper als het misgaat.

Nieuws uit de groepen
Groep 5 t/m 8

Project zwerfafval
Zwerfafval is een groot probleem met vergaande gevolgen voor natuur en milieu.
Graag willen wij aandacht besteden aan het zwerfafvalprobleem in Nederland, en dus ook in Lage Mierde.
Op dinsdag 26 september komen 2 gastdocenten hierover les geven. Er zal besproken worden wat zwerfafval
is, wat de nadelen ervan zijn, op welke manier(en) we het kunnen voorkomen en wat we er zelf aan kunnen
doen. Na de gastles gaan we met de kinderen naar buiten en zullen we zelf zwerfafval op gaan ruimen. Dit in
samenwerking met buurtvereniging RoDeHo uit Reusel. Zij leveren de materialen en komen ook meehelpen
als we naar buiten gaan.
Hopelijk draagt dit projectje bij tot een positieve houding om onze leefomgeving schoon te houden.
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Ingezonden stukken
Even voorstellen
Hallo!

Ik ben Malou Gevers en ben aankomend schooljaar werkzaam op d’n Opstap in
groep 6 en groep 8. Bij deze wil ik mijzelf kort voorstellen.
Ik ben 25 jaar en woonachtig in Tilburg. Ik ben opgegroeid in Reusel en heb
gestudeerd in Helmond aan Hogeschool de Kempel. In mijn vrije tijd ga ik graag
sporten, uit eten en op vakantie! Sinds 2014 ben ik werkzaam als leerkracht in het
basisonderwijs.
De afgelopen 2 jaar ben ik werkzaam geweest in Helvoirt op de Dr. Landmanschool.
Hier ben ik leerkracht geweest van groep 4-5 en groep 6.
Dit schooljaar ben ik op maandag en dinsdag aanwezig op basisschool d’n Opstap
en de rest van de week ben ik leerkracht van groep 6-7 op de Torelaar in Reusel.
Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met de kinderen én met de ouders!
Tot gauw!
Even voorstellen….
Hallo mijn naam is Benthe Schoenmakers, 29 jaar. Ik ben mama van 2 lieve kindjes Kes
( 2 jaar) en Nox ( 5 maanden) en samen met mijn vrouw woon ik in Tilburg.
Aankomend schooljaar zal ik samen met verschillende studenten de gymlessen gaan
verzorgen bij jullie op school.
Waar kennen jullie mij onder andere van: de afgelopen jaren heb ik op bijna alle scholen
in de gemeente Eersel lesgegeven en daarnaast was ik daar het gezicht van Click sport.
Dit jaar zijn onze roosters wat gehusseld waardoor ik les kom geven bij jullie op school.
Ook zal ik voor de gehele Kempen een speciaal Click programma voor kleuters gaan
opzetten.
Ik heb er zin in!
Juf Benthe
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jens van Kemenade. Ik ben 24 jaar oud en woon in Hilvarenbeek. De
komende tijd mag ik het mannenteam van D'n opstap komen versterken. Ik ben
op maandagen en dinsdagen te vinden in groep 7. Met frisse energie ga ik het
schooljaar tegemoet. Ik heb er zin in! Jullie ook? Kom gerust eens een praatje
maken.
Groetjes!
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Aanmeldformulier hulpouder sportdag

Let op!
Als u alleen kunt rijden met de auto of mee kunt fietsen, mag u zich hier ook voor opgeven.
U kunt 1 of meerdere bolletjes aanvinken.

O Ja, Ik kan met de auto rijden (vertrek 8:40 uur en vertrek 14:00 uur).
Aantal plaatsen (met gordel) _____
O Ja, Ik kan met de auto rijden (vertrek 8:40 uur en vertrek 12:00 uur).
Aantal plaatsen (met gordel) _____
O Ja, Ik wil graag helpen bij groep 3 t/m 8 (de gehele dag tot 14:00 uur)
O Ja, Ik wil graag helpen bij groep 2 (tot 12:00 uur)
O Ja, Ik kan meefietsen (vertrek om 8:15 met groep 6, 7 of 8)
Naam: _________________________________________________________
Ouder van: _____________________________________________________
Telefoon: _______________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
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