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VOORWOORD

Beste ouders, verzorgers,
Allereerst, ook al verschijnt deze Op de Hoogte op 13 januari, wens ik iedereen een heel mooi en gezond
2022. Er wordt gezegd dat dat na een bepaalde datum niet meer mag. Alsof ik jullie dat op 13 januari
minder gun dan op 3 januari.
Een gezond 2022! Met name deze woorden betekenen momenteel zoveel.
Toen we begin 2020 te maken kregen met één of ander virus wisten we niet hoeveel impact dit zou
hebben op ieders leven. Er is van alles voorbij gekomen waar we voorheen nooit van hadden gedacht dat
het ooit zou gebeuren.
Twee keer een schoolsluiting gehad, maar zelfs de week vóór kerst gingen we eerder dicht. Een week
extra vakantie voor de kinderen was te overzien. Ik denk dat iedereen blij en opgelucht was dat we op
10 januari gewoon konden starten.
Een groot compliment naar het team van De Eerste Rith. Zij hebben voor de noodopvang leuke
activiteiten geregeld, ook al werd dit niet gevraagd. De kinderen hebben een fijne noodopvang gehad. Er
is gezorgd dat alles klaar lag, programma’s, materialen, agenda’s en planningen voor het geval we langer
gesloten zouden blijven.
Ook naar jullie als ouders een bedankje: er werd aangedrongen op vooral het niet gebruiken van de
noodopvang. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn geweest. Toch is dat gelukt.
Uiteindelijk komen we samen steeds een stapje verder.
Nu komen we vast voor de volgende uitdagingen te staan. Die gaan we dan weer aan.
Ondertussen zijn de kinderen lekker aan het leren. Uiteindelijk is dat onze taak!
Hartelijke groeten,
Vera van Steen
directeur

EEN NIEUWE
KOERSPLANPERIODE

Vanuit onze stichting INOS is een nieuwe koers
uitgezet met als titel ‘Samen het verschil maken’.
Op schoolniveau is met een groepje een eerste
start gemaakt om de INOS teksten naast de
schoolontwikkeling te leggen. Er is een tijdlijn
gemaakt waarmee we met het team, leerlingen en
ouders aan de slag gaan om hier een schoolkoers
aan te koppelen.

INSTROOMGROEP VAN START

We zijn heel blij dat het ons weer is gelukt om een
instroomgroep op te kunnen starten.
Per 1 februari komen de kinderen die dan 4 jaar
zijn in de instroomgroep. Deze draait 4 dagen,
dinsdag tot en met vrijdag onder leiding van juf
Lara.
Juf Lara is bij ons op school al bekend. Zij heeft
bij ons in groep 3 gewerkt. We zijn heel blij dat ze
weer terug is.

De thema’s die gekozen zijn: Geluk/ Onderwijs
van vandaag, voor morgen/ Partnerschap/ Bewust
omgaan met je omgeving.

Het volgende schooljaar worden de kinderen van
de instroomgroep weer verdeeld over de reguliere
groepen 1-2.

Dit zijn brede thema’s waar veel aan op te hangen
is. Samen gaan we hier een mooie invulling aan
geven voor de komende jaren.

Welkom aan alle nieuwe kinderen!!

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

KERST IN 5B

Het was anders dan verwacht, maar toch een heel erg geslaagde kerst op school.
Er werd geknutseld, lekker samen ontbeten en er werden verschillende spelletjes gedaan.
De kinderen van groep 5b organiseerden samen een heus Kerstoptreden.
Buiten en op afstand konden zij dit opvoeren voor de kleuters, die waren ook erg natuurlijk enthousiast!
Het was een groot succes.

KERST BIJ DE
KLEUTERS

Ook bij de kleuters was de
kerstviering anders dan anders.
In plaats van een fijn kerstdiner
in de avond, hadden we nu een
kerstontbijt. Niet alleen dat was
anders, want het moest ook nog
eens een week eerder!
Maar we hebben er niet minder
van genoten. We hebben
uitgebreid samen ontbeten en
daarna heerlijk buitengespeeld.
Na het buitenspelen hebben we
genoten van een mooie kerstfilm.

AUTOKAMER

(stukje van Adriënne)
Vorig jaar hebben leerlingen uit de huidige
groepen 8 een pilot gedraaid met de spellen van
de autokamer. Dit jaar gaan we aan de slag met
leerlingen uit de anderen groepen. Een aantal
weken geleden is er een start gemaakt met de
autokamer.
Bij de autokamer werken we aan de executieve
functies. Executieve functies zijn vaardigheden
die we nodig hebben om goed te kunnen
functioneren. Voorbeelden hiervan zijn organisatie,
planning, werkgeheugen, tijdsmanagement,
metacognitie, taakinitiatie, flexibiliteit, respons
inhibitie, emotieregulatie, volgehouden aandacht
en doelgericht doorzettingsvermogen.
Om dit voor kinderen iets begrijpelijker te maken,
maken we gebruik van de autometafoor.
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Je auto moet APK gekeurd zijn; je moet je orde
en overzicht houden.
Je moet een route uitstippelen op de kaart;
vooruitdenken en keuzes maken bij het plannen.
Je auto heeft een klok om de tijd in de gaten te
houden.
Je auto heeft een navigatiesysteem om je route
te onthouden.
Je auto heeft een sleutel nodig om te kunnen
starten.
Je auto heeft een spiegel om achteruit te
kunnen kijken; even nadenken over waar je bent
en hoe je er gekomen bent.
Je auto heeft een stuur om botsingen te
voorkomen; de mogelijkheid om te veranderen
van richting.
Je auto heeft een rem, om te stoppen of even
een stapje terug te doen, nadenken voor je iets
doet.
Je auto heeft een toerenteller; om je te
waarschuwen dat je moet schakelen.
Je auto heeft een motor die moet blijven lopen;
je moet je blijven concentreren.
En je auto wil graag de finish bereiken; je doel
halen, volhouden en doorzetten.

Via een vragenlijst hebben de kinderen ontdekt
aan welke functie ze nog kunnen werken. Dit
doen we in de Autokamer met smartgames,
gezelschapspelletjes en andere spellen.
Spelenderwijs leren de kinderen hoe ze hun
gekozen functie kunnen versterken. Dit nemen ze
natuurlijk ook mee in de klas.

We kijken steeds na elke vakantie hoever we staan,
waar we naartoe willen en of dat ons doel al
bereikt is.
In het filmpje vindt u nog wat meer uitleg over de
autometafoor en de executieve functies. https://
www.youtube.com/watch?v=mCIEWVFQYb8&t=11s

GEVONDEN VOORWERPEN

JEUGDGEZONDHEIDSZORG WEST-BRABANT
Wat kan Jeugdgezondheidszorg voor jou
doen?
Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Als
ouder of verzorger ben je steeds bezig met
het opvoeden, het gedrag en de gezondheid van je kind. Natuurlijk wil je dat je
kind goed slaapt, gezond eet, met plezier naar
school gaat, leuke vriendjes heeft en zich veilig
voelt.
De Jeugdgezondheidszorg is verbonden aan
elke basisschool in West-Brabant. We kijken
mee in de ontwikkeling van je kind. We werken met een team van professionals zoals
een doktersassistente, jeugdverpleegkundige,
jeugdarts en een verpleegkundig specialist.

Ons aanbod
Jezelf gezond voelen en lekker in je vel zitten
is belangrijk. Daarom nodigen wij alle kinderen
in het basisonderwijs uit wanneer kinderen 5
jaar en 10/11 jaar zijn. We meten dan de groei
en testen de ogen en oren van je kind als dat
nodig is. Vooraf krijg je een brief met uitleg
over de afspraak. De afspraak kan op school
zijn of bij een GGD in de buurt. Onze jeugdverpleegkundigen zijn er voor jou als er vragen
zijn over het opvoeden en opgroeien. Dit kan
door een gesprek op de GGD of bij jou thuis.
De GGD verzorgt ook de prikken die je kind
krijgt als het 9 jaar is.

076 528 20 00 www.ggdwestbrabant.nl

Meer dan meten, wegen en prikken!
Ook als er problemen zijn kunnen we met je
meedenken. Bijvoorbeeld als je kind veel ziek
is of als je zorgen hebt over het gedrag van
je kind. Maar ook als er problemen thuis zijn.
Samen kijken we dan wat er aan de hand is en
hoe we de juiste hulp in kunnen zetten. Onze
jeugdartsen en verpleegkundig specialisten
werken nauw samen met andere professionals
en kunnen als dat nodig is naar de juiste hulp
of zorg verwijzen.

CONTACT EN INFO
Stel gerust je vragen via:
• 088 - 639 2051 ma t/m vr 08:00 – 17:00 uur
• jgz@ggdwb.nl
Stel gerust je vraag anoniem via onze ouderchat.
Regelmatig organiseren wij webinars voor
ouders. Op deze pagina zie je welke webinars gepland staan en kun je vorige webinars
terugkijken.

West-Brabant
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