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VERJAARDAGEN 

 
De komende periode zijn jarig:  
Mette (gr4), Anne (gr5), Marit (gr5), Robin (gr5), Faithe (gr4), 
Ivana (gr5), Stein (gr4), Mila (gr5) en Loïs (gr7) 

BELANGRIJKE DATA 

 

• 02-09: Intekenlijsten (startgesprekken) worden om 8:00 uur opgehangen. 

• 06-09: Ontruimingsoefening 

• 10-09: Informatiemarkt van 18.30-19.30 

 

INFORMATIE, vanuit mt 

 
Welkom  
Na een voor u hopelijk fijne vakantie zijn wij op maandag 19 augustus weer 
enthousiast gestart. In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar heten wij alle 
kinderen en hun ouders/verzorgers van harte welkom. In het bijzonder willen wij ook 
de nieuwe kinderen en hun ouders/verzorgers verwelkomen. Wij hopen dat zij zich 
snel thuis voelen op Basisschool de Disselboom.  
Wij wensen iedereen een plezierig en leerzaam schooljaar toe! 
 
Schoolgids en jaarkalender 
De schoolgids en de jaarkalender van dit schooljaar vindt u in de bijlage van deze 
nieuwsbrief.  
 
Website 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. We hopen dat deze 
zo snel mogelijk online kan. We houden u op de hoogte.  
 
Juf Naomi 
Voor de vakantie is juf Naomi lange tijd afwezig geweest in verband met rugklachten. 
Om het jaar goed te kunnen starten is er vanuit het vervangerscentrum van Veldvest 
een leerkracht beschikbaar gesteld om haar te ondersteunen.  
Vanwege deze reden is juf Conny op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig in de 
groepen 1-2.  
Gelukkig zijn de klachten van juf Naomi afgenomen. We kijken tot hoe lang de extra 
ondersteuning nog nodig is. We heten juf Conny van harte welkom op onze school!  
 
Zwangerschap Ida en Nina 
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Zowel juf Ida als juf Nina willen u laten weten dat zij zwanger zijn. 
Juf Ida en haar man verwachten hun tweede kindje begin maart. Dat betekent dat, 
als de zwangerschap voorspoedig verloopt, juf Ida eind januari/ begin februari met 
zwangerschapsverlof gaat. 
Juf Nina en haar partner verwachten hun eerste kindje, ook begin maart. Ook zij 
verwacht eind januari/ begin februari met zwangerschapsverlof te gaan.  Uiteraard 
gaan we tijdig op zoek naar vervangingen en zullen we u hierover op de hoogte 
houden. 
We wensen beide juffen een hele voorspoedige zwangerschap!  
 
Gouden weken 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar hebben alle groepen activiteiten die 
erop gericht zijn om snel een positief groepsklimaat te ontwikkelen; de ‘Gouden 
weken’. Hierbij is een goede interactie tussen de leerkracht en de kinderen 
belangrijk, zodat er het gehele schooljaar een fijne sfeer in de groep heerst. Het is 
een basis voor het werken met groepen kinderen. Het accent ligt op 
groepsvormende activiteiten en een goed contact met de ouders. 
Tijdens deze gouden weken hebben we ook aandacht voor de 10 gouden regels. 
Deze regels vindt u hieronder. Gedurende het verdere schooljaar staat in elke 
Nieuwsbrief 1 gouden regel die de daaropvolgende 2 weken centraal staat. Hieraan 
wordt in die periode extra aandacht besteed in de klassen. 
De 10 gouden regels: 
Op onze school: 
1. ….Hoort iedereen erbij 
2. ….Is iedereen anders en ergens goed in 
3. ….Geven we elkaar complimentjes 
4. ….Praten we met elkaar en niet over elkaar 
5. ….Luisteren we naar elkaar 
6. ….Helpen we elkaar 
7. ….Zijn we voorzichtig met spullen van een ander 
8. ….Zijn we aardig voor elkaar, ook op social media 
9. ….Houden we op als iemand zegt: Stop! 
10 ….Vinden we pesten niet cool! 
 
Onze gouden regel voor de komende weken is: 
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Op onze school hoort iedereen 
erbij.  
 
 
Leefstijl 
In alle klassen wordt aandacht 
besteed aan de methode leefstijl. 
De leefstijllessen zijn erop gericht 
om kinderen op ongedwongen 
wijze vaardigheden te leren die in 
de moderne samenleving 
onmisbaar zijn. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om samen spelen, 
praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met 
verschillen; zelf beslissingen durven nemen en opkomen voor jezelf. 
Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s, die steeds uit vier lessen 
bestaan. De thema’s lopen soms niet gelijk in de school. 
In de Nieuwsbrief wordt door de klassen een stukje geschreven over de start of over 
de afsluiting van het thema. Zo krijgt u een indruk van wat wij in de klas bespreken. 
Wellicht vindt u het interessant om thuis ook eens te praten over de onderwerpen 
die in de lessen aan bod komen. 
 

Communicatie met ouders  
Een goede communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Ook dit schooljaar is 
dit een speerpunt tijdens de studiemomenten van het team. We vinden het 
belangrijk als leerkrachten om samen met u als ouders de ontwikkeling van uw kind 
te stimuleren. Ieder vanuit zijn of haar eigen expertise, maar vanuit gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. U als ouders kent uw kind als geen ander, wij als leerkrachten 
willen graag dat het kind zich veilig en competent voelt om zich zo goed mogelijk te 
ontwikkelen.  
 
De komende periode staan de volgende contactmomenten ingepland: 
 
1. Kennismakingsgesprekken 
In schoolweek 5 en 6 staan deze startgesprekken gepland.  
Tijdens dit gesprek wordt afgesproken wanneer en hoe vaak contactmomenten 
gewenst zijn. Enkele gesprekken staan vast, en staan vermeld in de jaarkalender en 
het infoboekje, dat u nog ontvangt. 
Voor de groepen 5 t/m 8 is het de bedoeling dat ook de kinderen aanwezig zijn 
tijdens de startgesprekken. 
Iedereen kan vanaf maandag 2 september intekenen op de intekenlijsten die hangen 
bij de bibliotheek op het raam van groep 1-2. 
Kijk goed naar de data die aangegeven staan, deze kunnen namelijk per groep 
afwijken. 



 
Nieuwsbrief de Disselboom   
    
jaargang 15, Nieuwsbrief 01, 22-08-2019   

 

 
2. Informatiemarkt 
De informatiemarkt staat gepland op dinsdag 10 september. Tijdens deze 
informatiemarkt is er in elke klas een doorlopende PowerPointpresentatie te 
bekijken over het desbetreffende leerjaar. In de klas zijn de leerkrachten aanwezig 
om eventuele vragen te beantwoorden. U kunt zelf bepalen welke groepen u 
bezoekt. We hopen op deze manier meer met ouders in gesprek te kunnen gaan 
over de manier van werken in de groep. De informatie die belangrijk is voor ouders, 
is per groep gebundeld in een informatieboekje. 
 
Nieuw is dat er dit jaar ook voorlichtingsmomenten worden georganiseerd. Er zijn 
twee momenten ingepland: 

• 18:45 uur: voorlichting aanvankelijk lezen (groep 3) 

• 19:00 uur: voorlichting voortgezet onderwijs (groep 7/8) 
U bent van harte welkom aan te sluiten op deze voorlichtingsmomenten, ook als 
uw kind(eren) nog niet in de betreffende klassen zitten.  
 
Tijdens deze avond zijn er ook andere ‘kramen’ waar informatie wordt gegeven. 
Denk bijvoorbeeld aan een kraam van NummerEen en de leerlingenraad. 
We zien u graag op dinsdag 10 september tussen 18.30u en 19.30u! 
 
3. Kijken in de klas 
Vorige schooljaren hebben we in elke groep kijkmomenten voor ouders onder 
schooltijd georganiseerd. We hebben veel positieve reacties gekregen. Daarom zijn 
deze momenten wederom in de jaarkalender opgenomen, waarop u uitgenodigd 
bent om letterlijk onze school ‘in bedrijf' te zien. De data zijn opgenomen in de 
jaarkalender (schoolweek 10). 
 

Verkeersbrigadiers 

De verkeersbrigadiers worden aangesteld om de verkeerssituatie voor en na 
schooltijd in goede banen te leiden en om zo zorg te dragen voor de veiligheid van 
alle leerlingen. We waarderen het enorm dat ouders hun tijd beschikbaar stellen om 
te brigadieren. Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen onze school veilig 
kunnen bereiken. De brigadiers zorgen er niet alleen voor dat hun eigen kind veilig 
op school komt, maar zij zijn er voor alle kinderen en doen dit op vrijwillige basis. Dit 
verdient respect van ons allemaal. 
 
Iedereen wordt verzocht zich aan de volgende richtlijnen te houden: 

• Alle kinderen en volwassen die de Kerkstraat moeten oversteken, steken over 
bij de brigadiers. 

• Moet uw kind met de fiets oversteken bij de Kerkstraat dan stapt deze af bij 
het voetpad en steekt over bij de brigadiers. Daarna loopt het kind met de 
fiets aan de hand naar de fietsenstalling. 
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• Als de school uit is, loopt de fietser met de fiets aan de hand naar de 
brigadiers en wacht tot de brigadiers het teken geven om over te steken of 
rechts af te slaan. Alle fietsers wachten op de brigadiers. 

• De kinderen die met de fiets vanuit de Willibrordusstraat komen moeten ook 
gebruik maken van de brigadierplek en fietsen dus niet door Den Dries. 

• De kinderen die via het Bremveld met de fiets de speelplaats op komen, 
lopen over de speelplaats met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling. 

• Bovenstaande regels gelden ook voor ouders en de eventuele oppas. De 
ouder zorgt ervoor dat de oppas de regels kent. 

• Wanneer ouders en/ of kinderen zich niet houden aan bovenstaande regels 
neemt de directie met ouders en/ of kinderen contact op. 

• Wij verzoeken ouders de (loop-)fietsjes/ tractors van jonge kinderen aan de 
hand mee te nemen of op te tillen tijdens het oversteken bij de brigadiers om 
zo de veiligheid zo optimaal mogelijk te krijgen (aangezien het laatste stukje 
voetpad naar beneden afloopt). 

• U kunt de (loop-)fietsjes en tractors bij aankomst op school parkeren in de 
hoek bij groep 3. Daarna kan uw kind met u meelopen. 

Met het maken van en zich houden aan goede afspraken dragen we er met z’n allen 
zorg voor, dat de kinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan. 
 
De brigadiertijden zijn:  

• 8.15 – 8.30 uur 

• Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 14.30 – 14.45 uur 

• Woensdag: 12.30 – 12.45 uur 
De brigadiers dragen geen verantwoordelijkheid voor kinderen die buiten de 
hierboven aangegeven tijden oversteken. 
 
Afspraken m.b.t. het naar school gaan met de fiets: 
We vinden het belangrijk dat kinderen te voet of op de fiets naar school komen. We 
bieden u de richtlijnen aan waarna u als ouder kunt besluiten op welke wijze u uw 
kind naar school laat gaan. 

• Kinderen die in de 30 km zone wonen adviseren we zoveel mogelijk te voet 
naar school te komen. 

• Kinderen die met de fiets naar school komen, plaatsen de fiets in de 
fietsenstalling, waarbij de toegang vrij moet blijven. 

 
Afspraken m.b.t. het naar school gaan met de auto 

• De ouders parkeren de auto’s in de daarvoor bestemde parkeervakken naast 
de school. 

 

Oproep luizenpluizers: 
Op elke woensdag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen 
door onze luizenpluizers. Wij willen de meisjes en jongens met lange haren vragen 



 
Nieuwsbrief de Disselboom   
    
jaargang 15, Nieuwsbrief 01, 22-08-2019   

 

om de haren vast te dragen (bijvoorbeeld een staart) totdat de school luizenvrij is. 
Op de dag van de controle is het fijn wanneer de leerlingen geen gel in hun haren 
hebben en de lange haren op een staart zitten en niet in een vlecht of andere mooie 
creaties.    
Mocht het u leuk lijken om het luizenpluis-team te versterken, mag u zich opgeven 
bij Ida van de Ven (i.vandeven@veldvest.nl). Dit kan zijn voor de controle op de 
woensdagen, maar ook voor de controles wanneer er hoofdluis is geconstateerd. 

Bieb 

Vanaf deze week kan uw kind weer naar de schoolbibliotheek.   
Graag willen we het belang van lezen en de afspraken m.b.t. de bieb onder uw 
aandacht brengen.  
Lezen is belangrijk! Daar bent u zeker ook van overtuigd. Goed kunnen lezen is van 
belang om in onze maatschappij goed te kunnen functioneren. Daarnaast bevordert 
lezen de algehele taalontwikkeling en kan het bovendien een hele fijne, 
ontspannende bezigheid zijn waarbij eigen fantasie en inlevingsvermogen volop 
kansen krijgen. 
Voor de latere leesontwikkeling is het van belang 
dat de kinderen al voordat zij feitelijk kunnen 
lezen, met boeken en verhalen in aanraking 
komen. 
Voorlezen en samen nog eens napraten over een 
verhaal of over kijkplaten uit een boek of 
prentenboek zet de kinderen al duidelijk op een leesspoor……en ze vinden het heel 
gezellig. 
  
De bibliotheektijden kunt u in de schoolgids vinden. 
Alle kinderen kunnen onder schooltijd naar de bieb, dit gaat onder leiding van de 
leerkracht.  
Tijdens de vakanties is de bibliotheek gesloten. 
Het aantal boeken dat door de kinderen geleend mag worden is voor groep 1 t/m 8 
maximaal 3 boeken. De kinderen van groep 3 t/m 8 houden hiervan 1 boek op school 
om te gebruiken tijdens de vrije leestijd.     
Het lenen op school kan zonder biebpas. Wanneer u bij andere filialen van 
bibliotheek De Kempen boeken leent heeft u wel de pas nodig. 
De leentermijn is maximaal 3 weken, daarna kunnen de boeken evt. verlengd 
worden. 
Wij vragen u zorgvuldig met de boeken om te gaan en deze altijd in een tas te 
vervoeren (niet bij de lunch i.v.m. mogelijk lekkende bekers). 
Mocht er een boek zoek raken of beschadigen neem dan zelf even contact op met de 
leerkracht van uw kind of met de leescoördinator Elly van Rooij. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Reuze bedankt 

Met een kwartier (voor) 
lezen per dag wordt de 

woordenschat uitgebreid 
met 1000 woorden 

per jaar. 

mailto:i.vandeven@veldvest.nl
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Beste ouders ik heb genoten van mijn afscheidsfeestje. De lieve woorden, de vele 
kaarten en jullie fijne, enthousiaste kinderen. Het was in een woord 
HARTVERWARMEND. 
Ik geniet nog dagelijks van het prachtige boek waarin jullie herinneringen, grappige 
stukjes mooie tekeningen........ geschreven en gemaakt hebben.  
Heel, heel erg bedankt.  
En misschien zie ik jullie nog eens terug in en rond Veldhoven. 
Juf Francien 
 
Groep 5 
Wat fijn dat er al veel kinderen de laatste vrijdag van de vakantie in de klas zijn 
komen kijken!  
Wij zijn in groep 5 gestart met het werken op de iPads. Dit is natuurlijk wel even 
wennen, maar het inloggen gaat al steeds beter. We kunnen zelfs al rekenen op de 
iPad maar we hebben ook een flitsles van spelling gemaakt.  
De komende weken gaan wij werken aan het thema van de jagers en de boeren, dit 
doen we samen met groep 4. Aanstaande vrijdag gaan we naar het Prehistorisch 
dorp, zodat we zelf kunnen zien en ervaren hoe het vroeger allemaal ging.  
 
Dit schooljaar dromen wij van... 
Maandagochtend mochten alle kinderen onder de dromenboog de school en het 
nieuwe schooljaar instappen! 
Want de leerkrachten van de Disselboom hebben een heleboel dromen voor dit 
schooljaar. 
Maandagmiddag kwamen alle groepen samen om het schooljaar officieel te openen. 
Leerkrachten stelden zichzelf voor en maakten per groep hun droom bekend. 
Hopelijk zullen er het hele jaar door dromen in vervulling gaan. 
Bij de eerste droom is dat alvast gelukt!! Juf Roos 
en juf Jane wilden heel graag een fijne, gezellige 
start voor iedereen. Hun droom was om met alle 
kinderen samen een reuzepicknick te houden. Dat 
gaan we vanmiddag meteen uitvoeren! 
Gedurende het schooljaar krijgen jullie in de 
nieuwsbrief nog meer dromennieuws te lezen! 
 
Rapporten terug 

Willen alle kinderen die hun rapport nog thuis 
hebben, dit vóór volgende week vrijdag inleveren bij hun leerkracht? 
 

GEZONDE TRAKTATIES 
Gezond beleid op Basisschool de Disselboom 
Deze week is het gezonde beleid ingegaan. Voor de volledigheid hebben we het 
beleid nogmaals toegevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief.  
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We zullen vanaf het begin consequent omgaan met de vastgestelde regels. Dit 
voorkomt onduidelijkheid en oneerlijkheid. Op de studiedag van 25 september zullen 
we de eerste weken evalueren.  
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u altijd terecht bij de leerkracht.  
 
Voorbeeld om te trakteren 

Heeft u nog leuke ideeën die u graag wilt delen? Dan mag u dit mailen naar 
i.vandeven@veldvest.nl  
 

Mandarijntjes in cakevormpjes: 
U pelt de mandarijnen en legt de losse stukjes in een 
cakevormpje. In het midden plaatst u een druifje. 
 
Toegestane traktaties: 
• Groente  
• Fruit  
• Rozijntjes  
• Ongezouten en ongezoete nootjes  
• Soepstengels  

• Een prikker met worst, kaas, groente en fruit  
• Naturel popcorn  

 
Uitgedeelde traktaties: 
 

 

 

 

Groep 7 

 

Groep 3 

 

 

mailto:i.vandeven@veldvest.nl
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Groep 4 
 

 

NIEUWS EXTERNEN 
 
 
                                                                                                  

BIJLAGEN 
• Beleid gezonde school 

• Schoolgids 2019-2020 

• Jaarkalender 2019-2020 

KOPIJ 

Kopij s.v.p. inleveren voor het volgende nummer van de digitale Nieuwsbrief uiterlijk 
op 02-09-2019 bij de redactie, bij voorkeur per e-mail. 
 

Colofon: 
Copyright Basisschool de Disselboom 
Eindredactie: managementteam 
Telefoon: 040-2051580 
E-mail: disselboom@veldvest.nl 

 


