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Stichting Veilig Onderwijs
Al enige tijd worden in het Prodasgebied bedrijven èn ouders van leerlingen benaderd door Anita v.d.
Steen van de Stg. Veilig Onderwijs.
Zij benadert hen om een bijdrage te vragen voor realisatie van een brochure om pestgedrag tegen te
gaan. Deze brochure zou gemaakt worden in samenwerking met de Antoniusschool.
Een aantal van de benaderden wil graag medewerking verlenen aan projecten die op wat voor
manier dan ook het onderwijs en de sfeer op onze basisschool bevorderen.
Echter........................... de Stichting Veilig Onderwijs uit Maarssen bestaat wel maar we hebben daar
op school geen relatie mee.
Ieder is natuurlijk vrij om vanuit eigen overwegingen een donatie te doen aan deze stichting. Daarbij
moet het wel duidelijk zijn dat de genoemde samenwerking met onze school gebaseerd is op lucht!!
Deze stichting bestrijdt ook stellig dat er op deze manier middelen geworven worden.

Astense voorleeskampioenschappen
Op donderdag 26 februari was de voorleeswedstrijd in De Klepel in Asten. We
fietsten er met de hele klas naar toe. Toen we binnen kwamen stond er een
professor genaamd weet ik veel. De klas had een jel bedacht en die ging zo:
jel jel jel onze Noa die wint wel. Er waren 9 kandidaten en toen de 4de
kandidaat was geweest gingen we een liedje zingen genaamd: weet ik veel,
aan het einde van de zin moesten we opstaan en weet ik veel zeggen. Noa
was als laatste aan de beurt om voor te lezen. Toen ging de jury overleggen
wie de winnaar was en gingen we met professor weet ik veel een quiz doen,
Bram was de assistent en Sander mocht meedoen aan de quiz, en als ze een
vraag goed hadden kregen ze een Engels dropje en wie de meeste had had
gewonnen. Toen de juryleden klaar waren met overleggen maakten ze de
winnaar bekend en het was……Nancy Driessen van het toverkruid locatie
Ommel. Ze had een boek van de boze heks. De anderen kandidaten kregen
nog een bloemetje en ze maakten nog een groepsfoto.
Geschreven door Noa en Carlijn

Ouderbetrokkenheid in onze brede school
Woensdag 25-02 hebben we een gezamenlijke bijeenkomst gehad met het hele brede
schoolteam. Alle collega’s van Pinkeltje, Korein en de Antonius hebben het thema
ouderbetrokkenheid besproken. Het doel van deze bijeenkomst was:
In beeld brengen wat we als brede schoolteam verstaan onder ouderbetrokkenheid, wat we al
doen, wat we missen en welke acties we starten voor nu en op lange termijn.
Al brainstormend kwam het volgende naar voren:
ouderbetrokkenheid is:

-

Samen verantwoordelijk
Thuis aan de slag gaan met het kind
Informeren  kind ,  school – Thema uitleg, informatieavond
Transparantie
Social media, website -> communicatie
Praktische ondersteuning gericht op ontwikkeling
Expertise van ouders inzetten
Ouders uitnodigen/ bij thema’s: Opening/ afsluiting
Handelings Gericht Werken: in de leerontwikkeling van het kind zijn
ouders, kind, leerkracht, gelijkwaardige gesprekspartners.
Ouderavonden/ gesprekken cyclus
Dagelijkse overdracht
OR en werkgroepen
MR
Ouderhulp Bieb op school
Open dag / oriëntaties in de groepen van alle partners
Verwachtingen van en naar elkaar: duidelijk

-

Maar ook missen we enkele zaken, o.a.:
Intake door/ met leerkracht.
Informatie over wat er mogelijk is in de groepen: beeldvorming
informeel ontmoeten organiseren
Van lezen naar beleven
Thema-avond

-

Er waren veel overeenkomsten in de wijze waarop ouderbetrokkenheid wordt ervaren.
Allemaal waren we het erover eens dat ouderbetrokkenheid veel meer is dan hand en span
diensten verrichten. Dat juist het meedenken, in gesprek gaan met ouders heel belangrijk is
voor iedereen binnen onze brede school. Maar ook willen we graag laten zien wat we doen,
willen we onze ervaringen delen.
Er zijn mooie ideeën ontstaan om hier meer vorm aan te gaan geven.

De conclusie was dat we al veel doen. Onze vraag is natuurlijk of jullie als ouders dit ook zo
ervaren. Hierin willen we jullie ook laten meedenken. Daar komen we nog op terug.

Vastenactie
Dinsdag 10 maart krijgen de kinderen het jaarlijkse spaardoosje voor de vastenactie mee naar huis.
Als u een bijdrage heeft, wilt u er dan voor zorgen dat het doosje uiterlijk maandag 23 maart retour
is? Dit jaar worden er 2 projecten mee ondersteund. Te weten een ondergrondse watertank voor de
bevolking in Ogembo-Kissia (Kenia) en 4 rolstoelvriendelijke douches voor een bejaardenhuis in
Margitha (Roemenië).
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Schoolfotograaf
De datum van de schoolfotograaf is verzet naar 20 mei.

