OP DE HOOGTE
VOORWOORD

Beste ouders en verzorgers,
De laatste periode van dit veelbewogen schooljaar gaat in.
Voor iedereen is het een heftige periode geweest. Het heeft geen
zin om te kijken naar de vervelende dingen. We hebben inderdaad
groepen naar huis moeten sturen omdat er geen leerkracht
beschikbaar was, we hebben groepen in quarantaine gehad, we
hebben negatieve gevolgen ondervonden van een tweede lockdown.
Dit alles klopt.
Maar we hebben ook veel mooie dingen meegemaakt. We hebben
ons er doorheen geslagen. We kunnen weer verder bouwen!
Samen met het team hebben we gesproken over wat goed is voor
onze kinderen.
We krijgen een hele mooie, nieuwe spellingmethode. We
gaan werken in units in de onderbouw. We krijgen extra
onderwijsassistenten. De groepen 3 en 4 gaat veel bewegend leren
met rekenen, Met Sprongen Vooruit. Er wordt gewerkt aan het trainen
van executieve vaardigheden, die ieder nodig heeft om tot leren te
komen. En als afsluiting van dit jaar krijgen de kinderen een heerlijk
eindspectakel!
Allemaal hele mooie dingen om weer naar uit te kijken.
Hartelijke groet,
Vera van Steen
Directeur

VRIJE DAGEN EN VAKANTIES 2021-2022

Eerste schooldag		6 september
Studiedag, kinderen vrij
29 september
Middag vrij, vanaf 12u
22 oktober
Herfstvakantie		25 t/m 29 september
Studiedag, kinderen vrij
1 november
Dag na Sinterklaas
6 december, school start om 10.00u
Kerstvakantie		24 dec (vrijdag) t/m 7 januari
Vrije dag kinderen
31 januari
Middag vrij vanaf 12u
25 februari
Carnavalsvakantie
28 februari t/m 4 maart
Studiedag, kinderen vrij
23 maart
Goede vrijdag, vrij
15 april
Tweede paasdag, vrij
18 april
Meivakantie 		25 april t/m 6 mei
Hemelvaart, vrij 		26 en 27 mei
Pinksteren, vrij 		6 juni
Studiedag, kinderen vrij
1 juli
Middag vrij, vanaf 12u
22 juli
Zomervakantie		25 juli t/m 2 september

MAAND
BRIEF
nr. 6 juli 2021

WERKEN IN UNITS,
GROEPEN 1-2 EN 3

In een eerder bericht zijn
de ouders van de kinderen
die in groep 1-2 zitten kort
meegenomen in de verandering
van de werkwijze in de groepen
1-2 en 3 volgend schooljaar.
De groepen 1-2 vormen twee
units en de groepen 3 vormt een
unit.
Wat houdt het in?
Alle kinderen starten in hun
stamgroep. De stamgroep is het
klaslokaal waar de kinderen nu
de hele dag zitten (bv 1-2A). Daar
worden ze opgevangen door een
leerkracht en starten ze samen
de dag.
Tussen de twee lokalen van
een unit zit een schuifdeur.
Na de dagopening wordt deze
deur opengeschoven. Twee
stamgroepen (A en B) gaan
groepsdoorbrekend werken.
De leerkrachten werken in
kleine kringen met groepjes
kinderen aan de doelen, de
onderwijsassistente begeleidt
het werken.
Wanneer de kinderen gaan
werken doen ze dit binnen
de ruimte van hun unit. De
hele dag leren van en met
andere kinderen: ontdekken,
spelen, ervaren, ontmoeten
bewegen, onenigheid oplossen,
vallen en opstaan. Dagelijks
wordt de spelontwikkeling
gestimuleerd in de verschillende
hoeken. Er wordt gewerkt met
ontwikkelingsmateriaal en
buiten gespeeld.
Door op deze manier te werken

KBS DE EERSTE RITH - HOVENIERSTRAAT 54 - 4813 GM BREDA - 076-5149307

willen we de groeikansen van
kinderen nog meer vergroten.
Voor iedere unit zijn twee leerkrachten en een onderwijsassistent beschikbaar. Zo kunnen
we de kinderen nóg beter
volgen in hun ontwikkeling
en goed inspelen op de
onderwijsbehoefte van iedere
leerling.
Bij de groepen 3 gaat het voor
een deel op dezelfde wijze. Er

wordt gestart in de stamgroep
en daarna wordt veelvuldig
groepsdoorbrekend gewerkt.
Ook hier wordt het team
5 dagen versterkt met een
onderwijsassistent.
In groep 3 ligt wel een andere
focus wat betreft het leerproces.
We willen thematisch werken,
veel bewegend leren maar ook
spel krijgt hier nog een rol. Elke
dag wordt gekeken naar elk kind

en wordt in mogelijkheden van
een kind gedacht.
Leren is een actief proces. Door
een passende variatie aan te
bieden in leeractiviteiten kan er
beter worden geleerd.
De sociale ontwikkeling van
kinderen wordt verrijkt doordat
ze in meer verschillende
samenstellingen leren.

THEMA BOUWEN

De kleuters hebben de afgelopen weken rond het thema “Bouwen” gewerkt. In en om de klas is veel
gebouwd, getimmerd en gemetseld.
Tijdens het thema hebben we bezoek gehad van timmerman Johan, die heeft uitgelegd en laten zien hoe
je timmert.
Ook is metselaar Cees geweest, die heeft samen met alle kleuters twee prachtige plantenbakken
gemetseld! Hiervoor hadden we een hele mooie buitenklas en konden veel kinderen echt metselen.

BERICHT VAN DE GMR

HET KOERSPLAN

Tijdens de laatste vergadering
kreeg de GMR van de ‘Werkgroep
Koersplan’ een update over het
nieuwe INOS Koersplan dat
geldt voor de periode 2022-

2026. De werkgroep heeft
de opdracht om een plan te
ontwikkelen dat aansluit op
het huidige koersplan en op de
actuele ontwikkelingen in het
onderwijs. Vooraf waren er aan
alle medewerkers, ouders (via
de medezeggenschapsraad),
leerlingen (via de leerlingenraad)
en allerlei partners met wie
INOS samenwerkt (en dus ook

de GMR) drie vragen gesteld.
Wat gaat er goed, wat kan er
beter en hoe ziet de school van
de toekomst in 2035 er uit? De
werkgroep heeft alle antwoorden
gebruikt en onderzocht aan
welke thema’s we de komende
5 jaar gaan werken. Vanuit deze
input is er gekomen tot vier
nieuwe thema’s waarin we elkaar
vinden:

Geluk, Onderwijs van Vandaag
voor Morgen, Partners en Bewust
met je Omgeving Omgaan.
Binnen elk van de thema’s
kwam ‘Samenleven’ steeds
bovendrijven, als een verbindend
en centraal punt in de route naar
de toekomst.
De GMR herkent de vier
thema’s vanuit feedback van
verschillende scholen. Ook denkt
de GMR dat met de vier thema’s
en de uiteindelijke invulling
hiervan een mooi vervolg
wordt gemaakt op het huidige
Koersplan.
De GMR staat ook achter de
intentie om het koersplan zo
toegankelijk mogelijk te maken
voor alle INOS-scholen, met
name voor leerlingen. Het
koersplan verschijnt in meerdere
vormen: in een boekje, als poster
en misschien zelfs een filmpje.
Hiermee zet INOS een belang-

EVEN VOORSTELLEN

rijke stap naar een nieuw, goed
uitvoerbaar plan, dat goed
te monitoren en evalueren
is. Op dit moment wordt het
koersplan verder uitgewerkt, en
de verwachting is dat dit proces
vlak voor de grote vakantie is

Beste kinderen, ouders en collega’s,
Mijn naam is Claartje Bruggeman. Vanaf volgend
schooljaar ben ik werkzaam als leerkracht op De
Eerste Rith, in groep 4. Ik heb jarenlang gewerkt in
verschillende administratieve en ondersteunende
functies in het hoger onderwijs en op een
middelbare school. Ik heb er 5 jaar geleden
gekozen om mijn werkzame leven anders in te
vullen en heb vorig jaar de deeltijd Pabo afgerond.
Het was een van de beste beslissingen ooit, want
ik voel me erg op mijn plek voor de klas. Kinderen
laten leren en voor te bereiden op hun verdere
schoolpad en leven is wat mij enorm aanspreekt.
Dat zie ik als een grote verantwoordelijkheid en ik
doe het werk met heel veel plezier.
Ik woon met mijn man en drie dochters van 11, 13
en 15 jaar in Breda. Mijn vrije tijd breng ik graag
door met sportieve activiteiten (hockey, wandelen,
fietsen etc), kokkerellen, tuinieren, uitstapjes en
gezellig samenzijn met familie en vrienden.
Ik heb ontzettend veel zin om te starten en ik zie
ernaar uit met iedereen kennis te maken.
Tot gauw,
Groetjes Claartje Bruggeman

afgerond. Na de vakantie krijgt
het koersplan zijn uiteindelijke
vorm. Daarna gaan de scholen
er mee aan de slag met de
praktische invulling van hun
schooleigen koersplan.

Beste ouders,
Bij deze stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is
Ploni van Ginneken. Ik ben 23 jaar oud en woon
samen met mijn vriend in Tilburg. Naast het werken
in het onderwijs besteed ik graag tijd aan sport.
Ik ben iemand die met vol liefde en passie voor
de klas staat. In mijn klas staan rust, structuur
en regelmaat centraal. Collega’s en vrienden
omschrijven mij als enthousiast, gedreven, harde
werker en iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Als leerkracht ben ik graag bezig met
het onderwijs van de toekomst. Kinderen verder
helpen terwijl de maatschappij om ons heen continu
blijft veranderen geeft mij veel voldoening. Ieder
kind is uniek, dus in mijn klas krijgt ieder kind op
zijn manier de dingen aangeboden.
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op de Eerste
Rith te vinden als leerkracht van groep 8. Binnenkort
kom ik alvast even langs om kennis te maken met
de school en wellicht zien jullie mij al rondlopen.
Ik kijk er naar uit om u te mogen ontmoeten.
Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon
even gedag zeggen? Ik maak hier graag tijd voor!
In het nieuwe schooljaar ben ik fulltime te vinden
op de school. Voor nu wens ik u een fijne zomer toe
en hopelijk tot snel in het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Ploni

Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kunnen
kinderen en jongeren de mooiste verhalen beleven
tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of
tablet. Ze downloaden simpelweg de leukste lees- en
luisterboeken met de gratis online Bibliotheek-app. Ook
als ze nog géén lid zijn van de bieb.
Wat is Boek ’n Trip?

k

Zomeractie van 1 juli t/m 31 augustus voor kinderen
en jongeren

k
k
k
k

Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)

k

Lidmaatschap lokale bibliotheek
is niet nodig

k
k

Toegang tot duizenden jeugdtitels

10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
Elk boek drie weken lenen
Selectie zomerboeken per
leeftijdscategorie

Boeken digitaal vinden, lenen en
lezen

Wil je meer weten,
kijk dan op
www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip

Beste leerlingen,
Wil je graag nieuwe dingen leren & houd je van muziek?
Lijkt het je leuk om in een groot orkest mee te spelen?
Dit is nu je kans!
Op zondagmiddag 11 juli geeft het opleidingsorkest van Sint Cecilia
een optreden op de Dorpswei, en jij kan meedoen!
Schrijf je via de bijgestuurde brief snel in en hopelijk zien wij je snel.
Vriendelijke groet,
Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage

Aan de leerlingen uit groep 5,6 en 7 en hun ouders/verzorgers

Beste leerling,
Wil je graag nieuwe dingen leren? Houd je van muziek? En lijkt het je leuk om een keer mee
te spelen in een groot orkest?
Dan is dit je kans om dat echt een keer te gaan doen…!
Op zondagmiddag 11 juli geeft het opleidingsorkest van Koninklijke Harmonie Cecilia
Princenhage een concert op de Dorpswei (Dreef 8). Tijdens dit concert gaan we twee
nummers spelen waarbij jij op een zelfgekozen blaas- of slagwerkinstrument mee kan doen!
Je hoeft nog geen ervaring met muziek te hebben, iedereen kan dus meedoen. Vooraf zullen
we twee keer samen repeteren om ervoor te zorgen dat het een mooi optreden wordt.
Vind je het leuk om mee te doen dan kun je je
aanmelden door het onderstaande formulier in te
vullen. Het formulier kun je mailen naar
muziekproject@ceciliaprincenhage.nl

Je kunt twee instrumenten aangeven waarop je zou
willen meespelen. Wij gaan dan één van die
instrumenten klaarleggen voor jou op woensdag 30
juni en woensdag 7 juli om 19.00 uur in
Gemeenschapshuis de Koe. Op die data mag je een uur komen oefenen op het door jou
uitgekozen instrument. En zo ben je helemaal klaar om mee te kunnen doen aan het concert!
Deelname aan dit muziekproject is gratis. Ook het concert op de Dorpswei is gratis te
bezoeken. Nodig dus gerust je ouders / verzorgers, opa en oma en beste vrienden uit om te
komen luisteren.

Hopelijk zien we je snel bij Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage!

