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NIEUWSBRIEF 

november 2022 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Thematisch onderwijs 

 
De gehele school werkt deze periode aan een thema ‘Vroeger en nu’, elke 
bouw op een andere manier.  
Zo wordt er in benedenbouw 1 gewerkt over opa’s en oma’s.  
In benedenbouw 2 is het thema Jagers en Boeren vorige week geopend met 
een mooie opening buiten op het schoolplein middels een ‘jagers en boeren 
quiz’.  
Aan de hand van deze opening hebben de leerlingen vragen bedacht waar 
zij dit thema antwoord op willen krijgen.  
 

 

         
 
In bovenbouw 1 en 2 wordt er gewerkt over de Middeleeuwen. 
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Jeugdeducatiefonds 
 
Zoals wij allemaal ervaren nemen alle kosten toe, ook de kosten van levensmiddelen zijn flink gestegen. 
Als school hebben wij ons aangemeld bij het Jeugdeducatiefonds voor een subsidie om te besteden aan 
eten/drinken voor de leerlingen. 

Afgelopen week hebben wij te horen gekregen dat 
wij deze subsidie tot en met 31 januari toegekend 
hebben gekregen. Superfijn! Op korte termijn 
zullen we dan ook met het team keuzes maken 
hoe we deze subsidie de komende periode gaan 
inzetten. 
De eerste keuze die al gemaakt is dat wij een deel 
van de subsidie zullen inzetten voor het kerstdiner 
van dit schooljaar.  

Over de overige keuzes brengen wij u via social 
schools zo snel mogelijk op de hoogte! 

 

PBS 
 
Nu je dit leest: adem eens diep in en til je schouders hoog op, zucht nu diep uit en ontspan je schouders…. 
 
Voel je het effect? Al na één keer? Je lichaam ontspant: je schouders, je gezicht. Je stopt even met wat je 
aan het doen bent en er ontstaat rust. 
Je ervaart – op dit moment – meteen het effect van een kort ontspanningsmoment! 
Het brein de rust geven om geleerde kennis te verwerken? Maak dan regelmatig tijd voor rustmomenten! 
 
Neem samen de tijd om na schooltijd even de dag door te nemen onder het genot van een kopje thee met 
bijvoorbeeld een versnapering. Bespreek de successen van die dag.  

Om de volgende dag ook weer fris en positief te beginnen. Is het belangrijk om voor het slapen een 

rustmoment in te plannen (geen tablet of tv). Het kind kan dan op emotioneel vlak dingen verwerken, zoals 

de frustraties van die dag.  

Het brein kan je namelijk vergelijken met een krijtbordje. Alles wat je leert komt in je korte termijn geheugen 

terecht. Op een gegeven moment is het krijtbordje vol. Er past dan niks meer bij.  

ijdens een moment van rust, even niks doen, wordt het krijtbordje 

leeggemaakt (informatie wordt verplaatst van het korte termijn- naar 

het lange termijn geheugen) zodat er weer ruimte is voor nieuwe 

informatie! Het ‘Rustbrein’ is tijdens zo’n moment actief. 

5 tips voor rustmomenten: 

- Een boek lezen of voorlezen 

- Bouwen  

- Creatief bezig zijn 

- Puzzelen  

- Rustgevende muziek 

- Tekenen  
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Benefietmuziekavond van Lionsclub Duiven 

Op 9 november was er in De Ogtent in Duiven een Benefietmuziekavond van Lionsclub Duiven. Dorine 

Vaes en Rogier Bekkenutte waren bij deze muzikale avond aanwezig 

De opbrengst van de avond heeft Dorine in ontvangst mogen nemen, een cheque t.w.v. €1500,- om te 

besteden aan muzikale activiteiten voor de leerlingen. Een prachtige opbrengst waar wij als school 

natuurlijk heel erg blij mee zijn. Wij houden u op de hoogte hoe we deze cheque voor de leerlingen zullen 

gaan inzetten. 

Lees hier het gehele artikel over deze avond: 

https://www.duiven-post.nl/nieuws/algemeen/153097/antoinette-van-lieshout-is-maestro-2022-

benefietmuziekavond-van 

 

 

Theaterlessen 

Zoals we in een eerdere nieuwsbrief al beschreven hebben wij tijdens de studiedag in oktober een 

voorproefje gekregen op de theaterlessen die zouden volgen. De leerlingen van de benedenbouw zijn 

begonnen met de theaterlessen. Zij krijgen een reeks lessen aangeboden door Mieke Frouws. De ene 

week krijgen de leerlingen een les van Mieke en de daaropvolgende week een les van de eigen leerkracht. 

De lessen zijn gekoppeld aan ons woordenschat onderwijs en het thematisch werken. 

 

 

Reminders 

Even een aantal reminders voor de komende periode: 

* Parkeren tijdens het wegbrengen en ophalen alleen in de daarvoor aangegeven parkeervakken of aan de 

achterste stoeprand tegen de tennisvelden aan. 

*Aan de ouders/verzorgers die hun kind opwachten bij de fietsenstalling het dringende verzoek daarbij het 

fietspad vrij te houden. 

* Denkt u eraan uw zoon/dochter een extra vest aan te doen of in de tas mee te geven aangezien de 

temperatuur wat meer daalt. 

* De deuren gaan vanaf 08.30u open. We zien veel leerlingen vaak al ver voor 08.30u op het plein, dit is 

niet de bedoeling. We willen u vragen uw zoon/dochter echt pas vanaf half 08.30u af te zetten.  

Ook de weersomstandigheden veranderen en het zou 

vervelend zijn als de kinderen helemaal nat regenen. 

 

 

 

 

https://www.duiven-post.nl/nieuws/algemeen/153097/antoinette-van-lieshout-is-maestro-2022-benefietmuziekavond-van
https://www.duiven-post.nl/nieuws/algemeen/153097/antoinette-van-lieshout-is-maestro-2022-benefietmuziekavond-van
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Afscheid en welkom nieuwe collega’s 

Voor de herfstvakantie hebben we afscheid genomen van juf Femke, onderwijsassistent werkzaam in 

bovenbouw 2. Voor haar kwam er een droombaan op haar pad op een heel ander gebied dan het 

onderwijs, zij is hier met veel plezier gestart. Wij gunnen haar deze kans maar zullen haar zeker missen! 

Gelukkig hebben we ook twee nieuwe collega’s aan kunnen nemen. Dit zijn Sjoerd en Guido, zij zijn beide 

onderwijsassistent en komen ons team versterken. 

Ook is Roy bij ons werkzaam, hij werkt de komende periode als conciërge en neemt hierbij de taken van 

meester Eric waar. Daarnaast is er ook een nieuw gezicht bij de administratie te zien, dit is Erica, zij komt 

ons team versterken op twee middagen in de week. 

Wij wensen alle bovenstaande collega’s een fijne tijd bij ons op school, welkom in ons team! 

 

Vooruitblik naar de kerstactiviteit 2022 

 

Om vast in de agenda te noteren, woensdagavond 21 december Kerstactiviteit. 

Dit jaar zal er een kerstdiner voor de leerlingen zijn, leerlingen vieren dan kerst met de leerkracht in het 

eigen lokaal. In de tijd dat de leerlingen genieten van het kerstdiner is er voor ouders een kerstmarkt in de 

sportzaal en zal er wat te drinken en lekkers zijn. Verdere details over de invulling van de avond en de 

tijden zullen nog volgen. De kerstwerkgroep is druk aan de gang met de voorbereidingen. Wordt 

vervolgd…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten, 

team SBO de 

Planning november-december 

• Donderdag 17 november 

MR-vergadering 

• Maandag 21 november 

Start afname LVS Bob 2 

• Vrijdag 2 december 

Afsluiting thema Vroeger en nu 

• Maandag 5 december 

Sinterklaas 

• Woensdag 7 december 

OV vergadering (19.00-20.00) 

• Woensdag 21 december 

Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen (09.00-10.00) 

Kerstdiner ’s avonds voor de leerlingen 

Kerstmarkt ’s avonds voor de ouders 

• Vrijdag 23 december 

Studiemiddag de leerlingen zijn vanaf 12.15u vrij* 

*De vervoersmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte. 
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