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Dit is de laatste nieuwsbrief in kalenderjaar
2019. In deze kerstweek voorafgaand aan de
kerstvakantie is de sfeer in de school weer
heel fijn. Elke ochtend starten we met muziek
en zang in de gangen en iedereen geniet van
deze gezelligheid. De voorbereidingen voor de
kerstviering op donderdagavond zijn in volle
gang. Vrijdag sluiten we 2019 af met een
verhalenverteller, opruimen en het lokaal
klaarmaken voor een grote schoonmaak in de
kerstvakantie. En dan is het op naar een mooi
nieuw jaar, op naar 2020!
In deze nieuwsbrief leest u over Serious Request: The Lifeline, personele veranderingen in
het team en nog een paar mededelingen voor de kerstviering. De agenda ontbreekt niet,
daar leest u alvast wat er voor januari 2020 gepland staat.

AGENDA:
19-12
20-12
23-12 t/m
05-01

Kerstviering 17.30 – 19.00 uur
Groep 1-8 om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
08-01
10-01
13-01
17-01
28-01
30-01

Hoofdluiscontrole
Spelletjesmiddag
OR-vergadering 20.00 uur
Gr. 1-2 vrij
Gr. 1-8 om 12.00 uur uit
Klankbordgroep

De Speelhoeve loopt The Lifeline
Actiepagina:
https://kominactie.npo3fm.nl/actie/de-speelhoeve-loopt-the-lifeline
Lisanne, Nicole Pöttgens, Dasha, Sandra en Karin lopen vrijdag 20 december een etappe
mee van Serious Request: The Lifeline 2019. We lopen van Oss naar Grave en komen langs
Berghem, Schaijk, Reek en de Elft. We starten op vrijdagavond om 20:00 uur in Oss en
eindigen om 02:00 uur in Grave.
Op onze actiepagina kunt u zien hoeveel geld we al hebben opgehaald en wie ons
gesponsord heeft. De actiepagina sluit om 02:00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag,
dus bij aankomst in Grave weten we hoeveel geld we precies hebben opgehaald. Tot die tijd
kunt u samen met uw kind(eren) ook nog doneren. We weten dat er nog kinderen met een
eigen actie bezig zijn, dus het wordt nog spannend hoeveel we straks in totaal voor het
goede doel hebben verzameld.
Wij hebben er al erg veel zin in!

Kerst 2019
We vragen nog even graag uw aandacht voor twee zaken die met de kerstviering te maken
hebben.
Ten eerste de mededeling dat het koor van leerkrachten waarmee de kerstviering om 17:30
uur start op het grote plein achter de school is. Dit is dus anders dan voorgaande jaren.
Ten tweede nogmaals een oproepje voor hulp bij het opruimen. We willen graag vrijdag om
11 uur, een uur voordat de kinderen uit zijn, de kerstversiering in de gangen opruimen. U
heeft hier eerder een Parro voor ontvangen. Tot nu toe hebben nog te weinig ouders
aangegeven te kunnen helpen en we hopen dat er meer ouders een uurtje beschikbaar zijn.
Veranderingen in het team van de Speelhoeve
Bij de start in het nieuwe jaar zijn er een paar veranderingen in het team, die we graag aan
alle ouders mededelen. De ouders van de betreffende groepen zijn al op de hoogte gebracht
middels een brief. Het gaat om het volgende:
 Juf Elly van groep 4/5 heeft zwangerschapsverlof in de maanden januari tot en met april.
Juf Marie-Louise en juf Dolinde geven in die maanden les aan deze groep. Omdat juf
Dolinde nu nog op vrijdag les geeft in groep 8A, komt daar juf Janneke Ghijssen les
geven.
 Juf Rianne van groep 3B heeft een andere baan en zal per 1 februari niet meer
werkzaam zijn op de Speelhoeve. Juf Nicole Pöttgens en juf Nathaly gaan les geven in
die groep.
 Op maandag 6 januari start de instroomgroep. Juf Manou komt daar fulltime les geven.

Even voorstellen; de interne contactpersonen van de Speelhoeve

Juf Dolinde (gr. 4/5)

Juf Inge (gr.5B)

Juf Marloes (gr.7B)

Wij zijn de interne contactpersonen op de Speelhoeve. Wij zijn er voor leerlingen, ouders en
medewerkers
Bij onze leerlingen komen we na de kerstvakantie langs in de klassen met de volgende
introductie: Soms gaan dingen niet zoals je graag zou willen. Je hebt al een hele tijd
ruzie met iemand op school of thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen
waar je boos of verdrietig van wordt. Of je moet een geheim bewaren, maar het is eigenlijk
een heel vervelend geheim. En niet zo maar een beetje, het zit je echt behoorlijk dwars. Dan
wordt het tijd om een oplossing te zoeken. Je praat het eerst uit met degene met wie je een
probleem mee hebt. Dat is meestal de goede manier. Vaak lukt het ook door er met iemand
anders over te praten, zoals je papa, je mama, de oppas, je opa of oma, je vriend of
vriendin, je juf of meester. Zij kunnen je helpen je probleem op te lossen.
Als dat allemaal niet werkt dan kun je bij een van ons terecht. We proberen je te helpen met
het vinden van een oplossing. Vul in je klas een kaart in, stop deze in de 'luisterbus' en we
nemen contact met jou op.
Zoals hierboven al geschreven, zijn wij er ook voor ouders:
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden er af en toe fouten
gemaakt. Deze zaken worden in eerste instantie met de leerkracht van uw kind en/of direct
betrokkenen besproken.
Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt, goed naar u en uw kind
luistert en samen naar de best mogelijke oplossing zoekt. Gaat het om de didactische,
pedagogische of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit, dan is
de groepsleerkracht altijd het eerste aanspreekpunt.
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u
geluisterd wordt, dan kunt u dit bespreken met de directie, de teamleider, de intern
begeleider of de interne contactpersoon.
Deze laatste is door de directie van de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat
klachten van kinderen en ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier
worden behandeld.
Onze e-mailadressen zijn:
Dolinde Weijers (dolinde.weijers@kansenkleur.nl), Inge Klinkhamer
(inge.klinkhamer@kansenkleur.nl) en Marloes Hoeksema-Hofmans
(marloes.hofmans@kansenkleur.nl)
Elke ouder of elk kind kan een beroep op ons doen als er problemen zijn, waar u of uw kind
niet met de groepsleerkracht en/of directie over durft te praten of wilt praten.
Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw
toestemming of die van uw kind.

Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang om met de interne
contactpersoon hierover te praten. Dit kan ook als het kinderen uit uw omgeving betreft om
wie u zich zorgen maakt.
Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie,
pesten, mishandeling, discriminatie, fysiek geweld, geweld of inbreuk op de privacy.
In het overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of
wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. De intern
contactpersoon lost het probleem/de klacht niet voor u op, maar zorgt ervoor dat u naar de
juiste persoon verwezen wordt die dit wel met u kan doen.
School Maatschappelijk Werk
Karen Hanssen, onze School Maatschappelijk Werkende, stopt helaas per 1 januari 2020 met
haar werkzaamheden voor onze school.
Dit heeft te maken met het feit dat “Rondom Wijchen” stopt.
Karen heeft een andere baan gevonden en op dit moment is het nog niet duidelijk wie haar
zal opvolgen.
Zodra dit bekend wordt, zal dit met u gecommuniceerd worden.
De inloopspreekuren op de dinsdagmiddagen vervallen voorlopig ook hierdoor.

