Dalton Express januari
9 jan
9 jan
16 jan
22 jan
23 jan- 2 feb
30 jan
30 jan
4 feb

Hoofdluiscontrole
Koffie uurtje
School schaken
Juffrouw Karin Vloet jarig
Voorleesdagen
groep 3-4 naar IVN de Stulp
studiemiddag team
Juffrouw Ilse van Houts jarig

Gelukkig nieuwjaar!!

!!! Er zijn na het kerstdiner nog enkele serveerschalen en borden blijven staan.
Kijk je even of er nog een van je tussen staat? !!!
School activiteiten
Nationale Voorleesdagen
Van 23 januari tot en met 2 februari zijn weer de Nationale
Voorleesdagen. Wij zullen hier op school aandacht aan besteden
door extra voor te lezen, gasten uit te nodigen die mogen komen
voorlezen en natuurlijk nog vele andere activiteiten.

School schaken
De kinderen van groep 6 krijgen al een tijdje schaakles van enkele
enthousiaste leden van schaakclub De Combinatie. Dat vindt iedereen superleuk. Ook op
enkele andere scholen van Prodas worden deze lessen gegeven. Daarom organiseren wij op onze
school op woensdagmiddag 16 januari van 13.30 uur tot 16.00 uur een wedstrijd voor de
schaakliefhebbers. Alle scholen mogen hieraan meedoen. Een schoolteam moet uit 4 kinderen
bestaan. Per school mogen zoveel teams meedoen als er liefhebbers zijn. Uiteindelijk is er één team
winnaar en dat team mag zich schoolschaakkampioen
noemen. Het zou fijn zijn, als dat team dan vervolgens
op zondag 27 januari mee zou doen aan de
districtelijke Brabantse kampioenschappen voor
basisscholen hier in Asten. En wie weet, zit er dan nog
wel een deelname aan de Nederlandse
kampioenschappen in.
Wist u, dat wij heel lang geleden ooit tweede zijn
geworden bij de Nederlandse kampioenschappen ?

Nieuws van het managementteam
2019
Het nieuwe jaar is alweer bijna een week oud. Hopelijk heeft iedereen genoten van de vakantie en de
feestdagen en het jaar 2019 met veel goede voornemens gestart. Voor Het Lover wordt 2019 een jaar
waarin veel gaat gebeuren. Hieronder wordt een aantal tipjes van de sluier opgelicht!!

Het team van BS. Het Lover wenst u het allerbeste voor dit nieuwe jaar in de hoop en de
verwachting dat 2019 veel goeds brengt!!

Data gewijzigd, rapporten en ouder-kind gesprekken
We hebben de data van ouder-kind gesprekken en rapporten veranderd. De ouder-kind gesprekken
vinden plaats op maandag 25, dinsdag 26 en donderdag 28 februari. Het rapport krijgen de kinderen op
vrijdag 22 februari mee.
Wijzig deze data alstublieft ook even op uw eigen kalender.

SHP
Het belangrijkste laatste algemene nieuws hierover hebt u al kunnen lezen in de SHP- nieuwsbrief
voor de kerstvakantie. De droom van de Astense directies (zie SHP nieuwsbrief 4) krijgt steeds meer
handen en voeten. Op team- management- en directieniveau zijn we inmiddels druk met de situatie
per 01-08-2019. Ook de oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt zo nauw mogelijk
betrokken. De terugloop van het leerlingenaantal brengt n.l. de urgentie tot voorsorteren op het SHP
met zich mee. Als we op organisatorisch vlak niets doen, kunnen we komend schooljaar 5 groepen
formeren. Volgend schooljaar hebben we, voor zover nu bekend, 16 leerlingen in groep 1/2, 10 in
groep 3, 12 in groep 4 en 7 in groep 5. Onze ambitie blijft het geven van kwalitatief hoogstaand
onderwijs èn het inzetten op het geluk van de kinderen. Tijdens de bijeenkomsten van de
Medezeggenschapsraad is de situatie per 01-08-2019 een belangrijk agendapunt.
Op 28 januari is een informatie-avond ingepland voor alle (toekomstige) ouders en overige
belangstellenden zodat er voor en op de open dag op 17 februari 2019 (11.00- 12.30) transparant
over gecommuniceerd kan worden.

Naderende toetsperiode
Het is inmiddels aardig ingeburgerd: de toetsperiode in ongeveer het midden van het schooljaar. Deze
maand worden de Midden- toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Hopelijk bevestigen deze
toetsen het beeld van de ontwikkeling van leerlingen dat de leerkracht heeft. Uitslagen worden
uiteraard via het rapport en de daarbij behorende gesprekken met ouders en leerlingen
gecommuniceerd.

Dalton
Vorig jaar is uitgebreid stil gestaan bij het 25- jarig Daltonjubileum. In het licht van de toekomst i.c.m.
allerlei ontwikkelingen, zoals het SHP, wordt de discussie gevoerd of we de titel ‘Dalton’ willen
behouden. Eén ding staat vast: we blijven werken vanuit de Daltonkernwaarden!! Een van die
kernwaarden is ‘eigenaarschap’. Eigenaarschap willen we bevorderen op alle niveaus.
De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) bepaalt dat elke Daltonschool één keer per vijf jaar
gevisiteerd moet worden en pas verlenging van de certificering krijgt als die school voldoet aan alle
criteria. Vanuit ons eigen gevoel van eigenaarschap is de vraag gerezen of we dat nog wel willen en
kunnen.
Omdat we in het licht van het Strategisch Huisvesting Plan in de toekomst maar wellicht ook al vanaf

het komende schooljaar niet meer aan de harde eisen van de NDV willen/ kunnen voldoen, is de
geplande visitatie op de lange baan geschoven. Dit is in de laatste MR. vergadering besproken.
Tijdens het verdere verloop van dit schooljaar zal ‘Dalton’ in de schoolnaam meer en meer verdwijnen.

Koffie-uurtje
12 December jl. weer een koffie-uurtje geweest. Jammer genoeg waren er maar vier ouders. Toch
ontspon er zich een zinvol gesprek. Onderwerpen als communicatie, SHP, de situatie per 01-08-2019
en telefoongebruik door leerlingen zijn besproken. Mooi om op deze manier van gedachten
te wisselen tussen de twee belangrijkste partijen in de opvoeding van uw kinderen, onze leerlingen.
U wordt van harte uitgenodigd voor het volgende koffie-uurtje op woensdag 6 februari om 8.30 uur!!

Ontwikkeltraject
Ontwikkelkansen zijn er overal. Zoals in elke onderwijssituatie valt er ook op Het Lover nog een aantal
zaken te ontwikkelen. Zo zijn we op Het Lover flink doende met onze kernwaarden. De laatste
studiemiddag hebben we uitgebreid stil gestaan bij het onderwijsaanbod. De centrale vraag was: “hoe
kunnen we ons onderwijsaanbod zo doordacht mogelijk maken?”. Teambreed hebben we een
verkenning gedaan op een aantal belangrijke aandachtspunten. Vanuit het vakgebied rekenen hebben
we goed gekeken naar de doelen die we willen bereiken, het belang van een goede inschatting van de
voorkennis, aandachtspunten & werkwijze betreffende herhaling en verdieping. De komende periode
gaan we de opgedane kennis in praktijk brengen om vervolgens tijdens onze volgende studiemiddag
op vrijdag 25 januari hierop verder te borduren.

Nieuwe website
Net voor de kerstvakantie is de nieuwe website gelanceerd. Deze website is gelinkt aan de Prodas-site
en heeft dezelfde kenmerken en lay-out als de overige Prodas scholen. Op deze manier geven we
vorm aan onze verbinding. Op niet al te lange termijn wordt de schoolapp ontwikkeld. Op die manier is
Het Lover steeds in uw tas of broekzak dichtbij. www.hetlover.nl

Nieuws uit de groepen!!
Groep 3/4
Op woensdag 30 januari gaan wij met de klas naar IVN Asten Someren, daar gaan we kijken
naar de tentoonstelling “Het rijk van koning Eik”

Groep 5 en 6
Groep 5 en 6 gaat deelnemen aan het project Scoor een boek! Dit is een project van de bibliotheek in
samenwerking met Helmond Sport om het lezen te bevorderen. Lezen
is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Scoor een Boek! Zet de rolmodelfunctie van een voetballer in voor
het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie bij kinderen.
Op 15 januari start het project met de Aftrap Scoor een Boek!
Een leesconsulent van de bibliotheek komt dan op school met een
selectie aan
boeken en een motiverende videoboodschap van Helmond Sport doelman Stijn van Gassel. Het
‘scoren’ (lezen) kan beginnen! De bedoeling is dat de kinderen
de komende 10 weken zoveel mogelijk boeken gaan lezen. Na 5
weken komt de leesconsulent nog een keer op school om met de
kinderen te praten over de gelezen boeken, ook is er dan weer
een videoboodschap van een speler van Helmond Sport. Ook het

thuisfront kan meedoen met het scoren van boeken! We hopen zoveel mogelijk boeken te scoren!!!

Nieuwkomers en taalklas
De afgelopen weken waren net als voor onze kinderen hele drukke dagen met veel nieuwe indrukken.
Bijvoorbeeld: Wie is die man met die witte baard en rode mantel? Wat komt die doen? De kinderen
hebben voor het eerst mee gedaan met het maken van een surprise. En dan komt natuurlijk de
volgende vraag: Wat is een surprise? Waarom mag dit niemand weten? En dan nog dat rijmpje! Hoe
moet dit nu weer!
Uiteindelijk hebben de kinderen een geweldige dag gehad. Zij
hebben genoten van de nieuwe indrukken en de geweldige sfeer
die bij hen in de klas aanwezig was. De kinderen hoorden er
helemaal bij!
De laatste weken hebben ook veel toetsen gemaakt. We hebben
zo hard gewerkt! We willen natuurlijk graag weten hoe ver we nu
zijn. Wat hebben we allemaal geleerd? Wat nemen we mee naar
de nieuwe groep?
→
Op deze foto zie je een voorbeeld van wat wij allemaal geleerd
hebben. De Pieten laten een brief achter in de klas…. Een kind zegt:
”juf, er staan allemaal fouten in! Mag ik deze verbeteren?”. →
Voor deze kinderen is het echt zover. Zij gaan het nieuwe jaar
beginnen in de reguliere groep. Dit vinden sommigen erg
spannend maar sommigen zijn hier helemaal aan toe. De kinderen
zijn tot nu toe erg welkom geweest in hun “logeergroep” maar nu
wordt het echt. De kinderen moeten het zonder mij doen. Er zijn
momenten dat zij nog wel door mij uit de klas worden gehaald voor begeleiding op maat maar zij
krijgen een andere “vaste” juf. Ik wens hen heel veel succes! En ik blijf hen natuurlijk volgen! Juf Ank
van de Kerkhof

Pinkeltje
Beste ouders,
In de volgende nummers van de Dalton Express gaan wij dieper in
op waarom wij doen wat we doen…
Dit om nog duidelijker te zijn naar jullie toe.
We beginnen met onze twee knutseltafels die midden in de ruimte staan:

Ik ga uitleggen over hoe wij de zelfstandigheid van de peuter proberen te stimuleren. Wij hebben
sinds een paar maanden twee lage tafels in de ruimte staan.
Hierbij staat een kast met een open kies-gedeelte.
Hieruit kan de peuter zelf spullen kiezen, van papier tot plak, verf en prikwerkjes.
Omdat het een experiment betreft zijn we veilig begonnen: met kleurtjes.
We hebben de peuters aangewend om eerst een placemat op tafel te leggen.
Daarna papier en kleurtjes. Vervolgens gaan ze werken.
Als ze klaar zijn kunnen ze “zelf” hun naam hierop “schrijven” of ze vragen aan een van ons
of wij dat willen doen.
Vervolgens mogen ze hun tekening in het bruine bakje leggen, dat wat in de kast staat naast de deur
(zie foto). Hierna ruimen ze hun placemat en de kleurtjes die ze gebruikt hebben op.
Dit alles om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen.
Er zit geen druk achter, het is vrije keuze. Ze hoeven dus ook niet te vragen of het mag.
De kleintjes leren van de grotere hoe hiermee om te gaan, grappig om te zien.
Zo leren ze van elkaar en wordt hun behoefte aan zelfstandigheid gestimuleerd, en hiermee groeit
hun zelfvertrouwen…..
Jet.

Nieuws van de MR
Hallo alle ouders van het Lover!
De tweede vergadering van dit schooljaar is alweer geweest waarin
verschillende onderwerpen zijn besproken.
We hebben gekeken naar de schoolgids (deze is te vinden op de site van school) en instemming
hiervoor gegeven. Verder behandelen we post die is binnen gekomen van o.a. de GMR. Dit is de
overkoepelende MR van alle PRODAS-scholen bij elkaar. Wat daar wordt behandeld en belangrijk is
voor de MR van onze school.
Omdat de MR het belangrijk vindt om te horen wat er onder de ouders speelt en uitleg te geven over
wat een MR allemaal doet, met name over het Strategisch Huisvestings Plan (SHP) zijn er deze
vergadering ouders aangesloten om samen van gedachten te wisselen over de aanstaande
veranderingen. De rode draad tijdens dit gesprek was dat het belangrijk is dat de kwaliteit van
onderwijs blijft geborgd en dat de klassen voldoende groot en in balans (zijn)blijven zodat er ook kan
worden voldaan aan het sociaal aspect voor de kinderen gedurende de periode tot aan de verhuizing.
Mede omdat er wellicht op korte termijn al effecten merkbaar zijn van het op handen zijnde SHP
organiseert Prodas op 28 januari een informatie-avond in Nobis over de ontwikkelingen van het
Strategisch Huisvestings Plan. Iedereen is nadrukkelijk uitgenodigd en van harte welkom.
Tijdens deze 2e MR-vergadering is ook gediscussieerd over de Dalton- uitgangspunten. Zowel de teamals de oudergeleding onderstreepten het belang daarvan. Minder belangrijk vond men de titel ‘Dalton’
in de schoolnaam. De MR ging dan ook akkoord met het (evt. tijdelijke) weglaten van de term
‘Daltonschool’ in de schoolnaam. De Daltonuitgangspunten blijven de basis op Het Lover en ze worden
de uitgangspunten van de nieuwe (droom)school.
Mochten er nog vragen zijn of wil je informatie, wij zijn altijd te bereiken via het hieronder vermelde
emailadres, en ook kunnen jullie ons aanspreken op school indien nodig.

Namens de oudergeleding van de MR
Mariëlle, Lenneke en Maurice
e-mail: oudersmr_lover@prodas.nl

Overig nieuws
Zoals jullie eerder gelezen hebben, hebben we op school afscheid genomen van Martine, die haar
talenten voort gaat zetten in Venray. Dit hebben we woensdag 19 december gedaan met een
afscheidslied en een cadeau van alle teamleden en kinderen van de school. Wij zullen Martine gaan
missen hier op Het Lover.

