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Voorwoord
Beste ouders,
Een eerste nieuwsbrief voor alle ouders van
het Kindcentrum De Eerste Rith, dus van
zowel de school als van de kinderopvang.
Waarom samen? We leven samen onder
één dak, we trekken samen op, we hebben
gezamenlijke activiteiten en we dragen zorg
voor de doorlopende ontwikkelingslijn van
alle kinderen.
Misschien is het voor jullie als ouders niet
altijd zichtbaar dat er zo samen opgetrokken
wordt, daarom is het belangrijk jullie langs
deze weg te informeren, als eerste stap.
Het streven is om twee maal per jaar een
gezamenlijke nieuwsbrief uit te brengen.
Hartelijke groet,
Barbara en Vera

De leerlingenraad van
De Eerste Rith
‘Ook dit jaar is er voor het tweede keer een
leerlingenraad. Deze bestaat uit de volgende
leerlingen uit groep 7: Ise, Jasmijn, Keetje en
Nicole. En uit groep 8: Cato, Froukje, Lieske
en Portia. Op donderdag 23 januari vond
de leerlingenraad vergadering plaats en we
hebben gesproken over een heel belangrijk
punt, namelijk Eerste Hulp Bij Problemen,
Pesten en Plagen (EHBP). Als leerlingenraad
willen we ervoor zorgen dat iedereen een
leuke en veilige pauze heeft. Wij denken dat
leerlingen elkaar kunnen helpen als er iets
vervelends op het schoolplein gebeurd.
Om het te testen gaan we met acht leerlingen
van de leerlingenraad in de laatste week van
januari als EHBP’er in de bovenbouw starten.
Als er iets gebeurt op het schoolplein proberen
we te helpen, door bijvoorbeeld tussen een
ruzie te springen of we zorgen dat er hulp van
een juf of meneer komt. Ook kan iedereen
naar ons toe komen als er een probleem is,

wij denken namelijk dat kinderen eerder naar
kinderen komen dan naar volwassenen. Er
komt een poster in de school te hangen waar
het ook op staat. Later als blijkt dat het werkt,
kunnen ook andere leerlingen zich gaan
aanmelden om EHBP’er te worden. Hierover
volgt dan nog informatie.’
Lieske

Schoolbibliotheek
Onze schoolbibliotheek wordt volledig
vernieuwd en uitgebreid. Lezen staat
hoog in het vaandel op De Eerste Rith. De
schoolbibliotheek wordt op donderdag
gerund door ouders. We willen uitbreiden om
straks maximaal van onze eigen bibliotheek
te kunnen genieten. Hierbij wordt gedacht
aan de dinsdagochtend. Vind je het leuk
om te komen helpen en onze kinderen te
ondersteunen bij het zoeken naar leuke
boeken, laat het dan alsjeblieft weten. Stuur
een bericht naar vera.vansteen@inos.nl
Activiteiten gericht op lezen voor de
jongste kinderen:
Voor.. Voorlezen
Voorlezen is belangrijk om te doen voor de
taalontwikkeling van je kind. Daarom zijn
we bij het kinderdagverblijf in de Eerste Rith
dan ook erg voor voorlezen.
Ja grappig; het woordje “voor” is al vier keer
gebruikt in de eerste zin!
Voorlezen doen we
iedere dag. Een leuk
verhaal voor de peuters
vaak met betrekking op
het thema. Maar ook
voor de allerkleinsten op het
KDV.
Soms lezen we
een op een voor,
maar vaker
aan een groepje
kinderen.

In de groep of op de grote zachte mat bij de
BIEB in de gang. Samen lezen is erg goed
voor de taalontwikkeling en de emotionele
ontwikkeling. Verder is het natuurlijk erg
knus en gezellig. Je creëert een intiem
moment, een rustmoment en een samenbelevenmoment.

Echter op deze plaatsen geparkeerde auto’s
belemmeren het uitzicht op de uitgang van
het kinderdagverblijf en de personen die
hieruit komen.
Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen!
Daarnaast kan het het verlaten van de
parkeervakken bemoeilijken.

Het verhaal dat we voorlezen wordt vaak
“interactief” voorgelezen. Dat wil zeggen dat
je de kinderen actief betrekt bij het verhaal.
Dat kan op vele manieren. In gesprek gaan
of met behulp van (hand)poppen, dieren
of andere voorwerpen die in het verhaal
voorkomen.
We proberen zeker in de peutergroep om
dagelijks aan de ouders te laten weten welk
verhaal / boek er is voorgelezen. Het is erg
leuk om daar dan thuis verder over te praten of
om hetzelfde boek te lenen in de bibliotheek.
Zo werkt het verhaal ook verbindend. We
vinden het leuk om terug te horen of via de
ouderapp terug te lezen wat het thuis teweeg
heeft gebracht.

Graag wijzen we u erop dat er op minder
dan een minuut loopafstand voldoende
parkeergelegenheid is op zowel de
Witwerkerstraat als de Schrijnwerkersstraat
en de Laarzenmakerstraat.

Het kinderdagverblijf is sinds vorig jaar
aangesloten bij Boekstart in de Kinderopvang.
Een samenwerking met bibliotheek de
Nieuwe Veste.
Wist je dat ieder kindje gratis lid mag worden
van de bibliotheek in Breda? En dat er
inzamel- en ophaalpunten zijn als het niet
lukt om zelf naar de bibliotheek te gaan?
VOOR nu wensen we jullie veel VOORleesplezier toe.

Parkeren op het Koberplein
In het kader van de veiligheid van uzelf en
de kinderen van IKC de Eerste Rith willen
we u vriendelijk verzoeken bij het brengen
en ophalen van de kinderen uw auto in
de daarvoor bestemde parkeervakken te
parkeren.
Het komt met regelmaat voor dat auto’s
buiten de parkeervakken op niet daarvoor
bestemde plekken zoals langs het hekwerk bij
de zandbak of aan de zijde van het gebouw
geparkeerd worden.
Dit gebeurt zelfs als niet alle parkeervakken
bezet zijn!
Uiteraard begrijpen we dat dit handig is.
Vooral als u de kinderen en spullen moet inof uitladen.

Met het oog op de veiligheid van uw en
onze kinderen hopen we op uw begrip en
medewerking!
Bij voorbaat dank.
De Oudercommissie.

Hal
Tijdens schoolactiviteiten, waarbij ouders
en kinderen samen op school zijn, is het best
begrijpelijk dat kinderen in de grote hal gaan
spelen. Echter, dit is de ruimte waar de BSO
zit. Vanwege toezicht en overzichtelijkheid is
het niet toegestaan dat andere kinderen daar
gaan spelen.

Pedagogische visie
Kindcentrum
De Eerste Rith
De Eerste Rith is een kindcentrum voor
kinderen van 0 tot 13 jaar. Je vindt ons
midden in het groene hart van Princenhage.
Kinderen uit de hele wijk en omgeving vinden
bij ons een plek. Activiteiten op het gebied
van cultuur en beweging krijgen letterlijk de
ruimte in ons gebouw en zijn toegankelijk
voor iedereen.
We zijn een middelgrote locatie. We zien
ieder kind als uniek persoon.
In onze veilige omgeving helpen we je kind
zijn of haar zelfvertrouwen ontwikkelen. We
maken hierbij gebruik van de wereld om ons
heen; we zetten de buitenruimte graag in als
speel- leerlokaal.

Gezamenlijke activiteiten
Een IKC is een voorziening voor kinderen van
tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de
dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen
en ontmoeten. Bij voorkeur komen alle
ontwikkelingsgebieden aan bod. Bij de
Eerste Rith zijn de afgelopen jaren achter
de schermen al heel wat stappen gezet in de
ontwikkeling van het IKC. Graag vertellen we
je daar iets meer over.
Warme overdracht
Naast de “koude” overdracht van observatiegegevens worden alle kinderen die
kinderdagopvang, peuteropvang of de
voorschool hebben bezocht, “warm” overgedragen aan school. Overigens alleen als
de ouder toestemming heeft gegeven! In een
gezamenlijk overleg spreken we de kinderen
kort door, zodat de leerkracht je kind al een
beetje kent. We gaan met de peuters in de
school kijken, zodat ze al vertrouwd raken
met het gebouw.
Overdracht BSO
Ook voor de buitenschoolse opvang zijn we
gestart met een overdracht. Voor de kinderen
is het fijn en duidelijk dat afspraken zoveel
mogelijk hetzelfde zijn. Dat geeft rust en
veiligheid. Als er zorgen zijn zoeken we
contact met elkaar om de werkwijze, samen
met ouders, af te stemmen.
Thema’s en activiteiten
De thema’s van 0-6 jaar worden zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. Zo zorgen
we ervoor dat een aantal periodes per jaar
kinderen in een gezin met hetzelfde thema
bezig zijn. En dat kinderen die doorstromen
naar school met een bekend thema verder
gaan. Maar ook kunnen we gezamenlijke
activiteiten organiseren. Een voorstelling
of viering waar zowel peuters als kleuters
aan deelnemen bijvoorbeeld. Bij elk thema
zoeken medewerkers van kinderdagverblijf
contact met de coördinator van school om te
bekijken wat er samen kan.
Ook is er een voorzichtig begin van gezamenlijke activiteiten van de oudercommissies. De
voorleesworkshop en het Rithse Feest zijn
hiervan enkele voorbeelden.
BHV, opleidingen en onderhoud
We volgen de BHV-training samen en ook
de ontruimingsoefeningen doen we altijd
met elkaar. Alle onderbouwleerkrachten en
medewerkers van de peutergroepen hebben

samen een training “ontdekkend leren en
spelen” gevolgd.
We stemmen af welke materialen voor
gezamenlijk gebruik aangeschaft moeten
worden en wie dat per keer regelt. Zo heeft
de school gezorgd voor een nieuw tuinhek,
de BSO voor een schaduwdoek en kopen we
samen nieuw rijdend materiaal.
Pedagogische visie en beleid
Tot slot zijn we gestart met het schrijven
van een gezamenlijk pedagogisch beleid. De
visie hebben we al geformuleerd, die vind je
bovenaan deze nieuwsbrief.
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Vera of Barbara.

Letterfeest in groep 3
Wat zijn we trots op onze leerlingen.
Na al het harde werken kennen de kinderen
alle letters. Dat vinden wij een enorme
mijlpaal en een goede reden voor een feestje.
In februari was het zover, met een lees
speurtocht in de klas en pannenkoeken
tijdens de lunch was het al echt feest.

Als klap op de vuurpijl waren alle ouders ook
nog eens als verrassing naar school gekomen
voor de uitreiking van het letterdiploma.
De kinderen werden met een groot applaus
onthaald.
Wat een kanjers.
We zijn nog lang niet klaar met lezen, het
wordt alleen maar leuker want er zijn zoveel
leuke boeken!

Belevend leren;
met de klas naar de
supermarkt!
De groepen’ 5 behandelden de afgelopen
weken het thema ‘Supermarkt’: van
boeren-land tot veiling, van transport tot
vakkenvullen in de winkel, alles kwam aan
bod.
Leuk die theorie, maar hoe leuk is het om
een kijkje in de praktijk te kunnen nemen?
MetrischDaarom gingen 60 leerlingen,
verdeeld in 4 groepen, aan de slag in de
supermarkt.
Brood bakken, spiegelen en zelfs de kassa bedienen; de kinderen draaiden hun hand er niet
voor om. Het was een geweldige beleving die helemaal past in de nieuwe manier van lesgeven;
belevend leren; een ervaring om niet te vergeten.
Albert Heijn bedankt voor deze kans, de kinderen hebben genoten!

Mad Science
naschoolse
techniekactiviteit

Wetenschap en Techniekcursus (geschikt
voor groep 3 t/m 8)

Op dit moment hebben wij 10 aanmeldingen
ontvangen. De cursus kan echter pas doorgaan
bij een minimum van 15 aanmeldingen.
De inschrijftermijn loopt nog t/m 15-3-2020

Dag 1: 25-3-2020

Dag 4: 15-4-2020

Dag 2: 1-4-2020

Dag 5: 22-4-2020

Dag 3: 8-4-2020

Dag 6: 13-5-2020

Dag: Woensdag
Starttijd: 14.20

Ondertussen bij de oudercommissie
NLDOET
Op 13 & 14 maart is het weer tijd voor NLDOET. Traditiegetrouw steken we samen de
handen uit de mouwen om de school & omgeving nog een stukje mooier te maken. We
werken hierbij dot jaar voor het eerste samen met PRINCENHAGE GROEN DORP én we
maken een start met het te realiseren Groene schoolplein aan de achterkant van de school.
Heb je zin om de handen uit de mouwen te komen steken? Meld je aan voor:
Vrijdag 13 maart 08.30 – 13.00 uur
Zaterdag 14 maart 08.30 – 13.00 uur
Aanmelden kan gemakkelijk via het agenda items in Parro:
· Ga naar Parro
· Ga naar Agenda
· Ga naar 13 en/of 14 maart, klik op: kun jij helpen?

Hulpouders versieren: bedankt!
De afgelopen maanden hebben we voor 3 grote vieringen, Sint, Kerst en Carnaval, de school
mogen versieren. Hierbij hebben we telkens kunnen rekenen op een groepen enthousiaste
aanpakkers van ouders, opa’s en oma’s. Bij deze willen we jullie van harte bedenken voor
jullie inzet en telkens een mooi versierde school! Zonder jullie was dit niet gelukt.

