Dalton Express november
5 nov
7 nov

Groep 7 en 8 gastles cultuur
Fietsverlichtingscontrole alle groepen
Fiets meenemen!!
8 nov
Rapporten
9 nov
Studiedag, Kinderen vrij
12, 13 en 15 nov Ouder-kind gesprekken
16 t/m 23 nov week van de mediawijsheid
20 nov
informatie avond mediawijsheid
22 nov
Groep 5 en 6 naar de Ruchte
22 nov
Groep 7 en 8 Eindhoven
28 nov
Koffie uurtje
6 dec
Studiedag, Kinderen vrij

Nieuws van het managementteam
Wachten buiten de poort
De koude periode komt er weer aan!! In toenemende mate zien we dan ook dat kinderen
opgehaald worden van school. Het verzoek daarbij is niet te vroeg te komen. Als u toch aan
de vroege kant bent, wacht dan a.u.b. buiten de poort. Dat leidt kinderen bij de dagsluiting
minder af. Namens uw kind(eren) en de leerkrachten; hartelijk dank!!

Traktaties
Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging werd een verandering rondom de
traktaties aangekondigd. In deze DaltonExpres vertellen we u er graag meer over.
Per 1 januari verandert het traktatiebeleid bij ons op school.
De verjaardag is voor een kind een van de hoogtepunten in het jaar. Het uitdelen van een
traktatie hoort daarbij. Op school hebben wij te maken met veel ouders, die allemaal een visie
hebben op wat een goede traktatie is. Wij vinden dat trakteren een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is van ouders en school.
Het team heeft daarom in overleg met de oudervereniging afgesproken voortaan zelf zorg te
dragen voor traktaties.
Hoe ziet dat er dan uit? Wanneer een kind jarig is wordt dat zoals gewoonlijk gevierd. Echter
uw kind hoeft geen traktatie meer mee te nemen. Het jarige kind mag dan trakteren met de
snoepjeskar. Deze feestelijke kar met snoepjes wordt bij een verjaardag de klas
binnengereden en iedereen krijgt hier een snoepje van. Bij het kopen van het snoepgoed
wordt rekening gehouden met allergieën en geloofsovertuiging.
Wij zijn heel blij dat de oudervereniging hierin samen met ons optrekt en zelfs heeft
aangegeven de snoepjeskar en de traktaties te willen financieren!!!

Strategisch Huisvesting Plan
Zoals u in de laatste SHP-nieuwsbrief al heeft kunnen lezen, komen we stap voor stap wat
verder binnen het ontwikkelingsproces aangaande het SHP. De droom van de directeuren is
een hele heldere en gaat over één belangrijk onderwerp: kwaliteit van onderwijs. De meest
kansrijke optie is als Lambertus, Lover en Bonifatius de krachten bundelen en één sterke
school realiseren. Een mooi toekomstperspectief maar er is ook een bepaalde urgentie!! De
aanmeldingen bij deze scholen zijn minimaal, hetgeen betekent dat de onderbouwen met
rassen schrede kleiner worden en daarmee lastiger passend begeleid kunnen worden. In het
laatste koffie-uurtje is door ouders aangegeven dat zij lang wachten geen optie vinden.
m.a.w. Er moet wat gebeuren voordat het nieuwe schoolgebouw gerealiseerd is. Daarmee
hebben ze wel een punt te pakken. We steken daarom snel de koppen bij elkaar om te bezien
hoe we op een positieve en constructieve manier om kunnen gaan met het snel kleiner
worden van de onderbouwgroepen. Wordt vervolgd.

Gebruik lestijd in relatie tot Kerstviering
Op 18 december staat de kerstviering op het programma; zie hiervoor ook het bericht van de
ouderraad. Om er een sfeervolle viering van te maken is ervoor gekozen deze in de donkere
uren te laten plaats vinden. Dat is gepland van 17.00 tot 18.30 uur. Dit is verplichte
onderwijstijd en komt in plaats van de middag-schooltijd. Concreet betekent het dat uw kind
op dinsdag 18 december les heeft van 08.30 tot 12.30 uur èn van 17.00 tot 18.30 uur.

Mutatie onderwijsassistent
Onze onderwijsassistent Martine Thielen heeft aangegeven onze organisatie per 1 januari te
verlaten. Ze heeft een mooie nieuwe uitdaging gevonden in het Venrayse.
Binnen het managementteam hebben we de koppen bij elkaar gestoken om een goede
vervanging voor haar te realiseren. Onze ‘nieuwe’ onderwijsassistent moet aan een aantal
eisen voldoen, t.w.
* Passen in ons team
* Overweg kunnen met onze populatie
* Vanaf 1 januari 5 ochtenden per week beschikbaar zijn
* Ervaring hebben in deze sector
* Dalton- uitgangspunten onderschrijven
* Gemotiveerd en gedreven zijn
* Beschikken over een dosis humor en flexibiliteit.
We hebben, o.b.v. bovenstaande argumenten, Lida Daenen benoemd in deze functie. We
kennen Lida Voor haar betekent het een verbreding van haar werkdomein. De verwachtingen
zijn goed met elkaar besproken en Lida heeft er veel zin in!! We wensen haar en onszelf een
fijne vruchtbare samenwerking toe. We gaan Martine missen maar hopen en verwachten dat
ze in haar nieuwe klus net zoveel plezier gaat krijgen als wat ze de afgelopen (bijna) 10 jaar op
Het Lover heeft gehad. Veel succes!!

Oudergesprekken
Op 12, 13 en 15 november van 15.00 tot 17.00uur staan de eerste ouder-kindgesprekken van
dit schooljaar gepland.

Tijdens dit gesprek bespreken we de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen,
voornamelijk gericht op het sociaal-emotionele stuk. Ook uw kind is uitgenodigd voor dit
gesprek. We vinden het belangrijk dat we ruimte hebben om met u en uw kind te spreken en
we willen u daarom vragen om geen broertjes en/of zusjes mee te brengen U kunt zich vanaf
vanmiddag 15.00 uur t/m vrijdag 9 november inschrijven via de website van de school.
Wij kijken uit naar de gesprekken, graag tot dan.

Studiedagen 9 november en 6 december
Op vrijdag 9 november richten we ons met het team nog eens op de Dalton- Kernwaarden.
Deze 5 kernwaarden zijn onze richtinggevers. Deze kernwaarden willen we ook in de nieuwe
situatie (SHP) overeind houden. Om ook hierin vernieuwend en bij de tijd te blijven, is het
noodzakelijk ons regelmatig te focussen. Daarvoor komt een extern deskundige eb is 9
november de hele dag gereserveerd. Op donderdag 6 december is de volgende
teamstudiedag gepland. Aangezien op onze school een flink aantal leerlingen is ingeschreven
met Nederlands als tweede taal (NT2) is het voor de teamleden van belang dat men weet hoe
we ook die leerlingen kunnen bieden wat ze nodig hebben. We geven deze extra
ondersteuning middels de taal- en de nieuwkomersklas. Hiervoor zijn specialisten ingehuurd.
Ook in Someren en Deurne is er een taal- en nieuwkomersklas aan een basisschool
verbonden. De teams van die 3 basisscholen hebben op 6 december een gezamenlijke
studiedag. Dan wordt vanuit een theoretisch kader gekeken naar de best passende manier
om deze kinderen te begeleiden en te laten integreren. De scholen zijn die dagen dicht dus
alle leerlingen hebben dan een vrije dag.

Koffie-uurtje
Regelmatig staat op de kalender het koffie-uurtje gepland. De laatste keer, 24 oktober, was er
aardig wat belangstelling. We hebben toen, in een informele setting, vooral gesproken over
het geplande Strategisch Huisvesting Plan (zie hierboven). Het werd door iedereen als een erg
zinvol gesprek beschouwd, niet in de laatste plaats door mij als directeur!! Het volgende
koffie-uurtje staat op de agenda op 29 november. Dat wordt echter een dag vervroegd naar
de 28 november om 08.30 uur. Daarvoor bent u van harte uitgenodigd!!

School activiteiten
Fiets verlichtingscontrole op het Lover
Opvallen in het verkeer is ontzettend belangrijk, dat
vinden wij ook. Daarom houden wij op woensdag 7
november een fietslichtcontrole op het schoolplein,
waarbij we de verlichting controleren van alle leerlingen.
Als je zorgt voor een goed werkend licht, krijg je van ons,
namens Veilig Verkeer Nederland, een leuke beloning.
Zullen we allemaal ons licht aan doen, zodat we beter zien én beter gezien worden? Dat
begint natuurlijk bij een fietsverlichting die werkt.
Heeft u toevallig nog tijd om te komen helpen? Vanaf 8:45 willen we gaan beginnen.

De week van de mediawijsheid
Van 19 t/m 23 november spelen groep 7 en groep 8 met de klas de MediaMaster Game. Het
is een superspannend mediawijsheidspel. In deze Week van de Mediawijsheid maken de
kinderen op deze manier kennis met de kansen en de gevaren van media. Enkele onderdelen
kunnen de kinderen en ouders ook thuis doen. Verdere informatie ontvangen de kinderen
nog van de groepsleerkracht.

Cultureel programma
Op 22 november gaan de kinderen van groep 5 en 6 naar een dansvoorstelling, genaamd Alice. Deze
voorstelling wordt opgevoerd in De Ruchte in Someren.
Groep 7 en 8 brengen op 22 november een bezoek aan een concert van filharmonie Zuid-Nederland in
Eindhoven.

Nieuws uit de groepen!!
Groep 1 /2

Groep 3/4

OPROEP!! Wij zijn op zoek naar wc-rollen om mee te knutselen, heb je er nog? We zien ze
graag op school verschijnen.

Groep 5
Afgelopen donderdag 1 november had groep 5 het slakkenproject van het IVN.
Het was erg leuk en leerzaam.
Eerst kregen we een placemat en daar moesten we opschrijven wat we over slakken wisten.
Daarna kregen we uitleg over slakken en toen gingen we naar buiten slakken zoeken. We
hebben er heel veel gevonden en ook veel eitjes.
Toen we weer op school waren kregen we een slakkenboekje en dat was heel leuk.
Daarna keken we of alle vragen waren beantwoord.

Jette en Lotte.

Groep 6
Groep 6 gaat op dinsdag 20 november naar de Ontdekfabriek in Eindhoven. We worden met
de bus opgehaald om 8.45 uur. Om 14.00 uur zijn we weer terug op school. Dit
bezoek hebben we gewonnen met het project E-waste. De kinderen hebben in
drie weken tijd 65 volle kliko’s aan elektrische materialen opgehaald welke
normaalgesproken op de milieustraat ingeleverd hadden moeten worden.
Super gedaan !

Nieuwkomersklas en taalklas
Afgelopen maandag is er een nieuw meisje in de klas gekomen. Zij is 8 jaar en komt uit de
Filipijnen. Het is heel fijn om te merken dat zij meteen welkom is. De anderen kinderen in de
klas weten natuurlijk als geen ander hoe het is om als nieuweling op een school te beginnen.
We hebben de afgelopen weken weer heel veel dingen geleerd, zoals
nieuwe woorden. Woorden die te maken hebben met ‘de school en het schoolplein, de
familie, vrienden en het gezin’. Hiermee krijgen nieuwe kinderen als eerste te maken. Maar
we hebben ook geleerd hoe je iemand aan spreekt en hoe je een vraag stelt.
We hebben hierover een paar keer een rollenspel gedaan. De kinderen hebben toen ontdekt
dat een vraagzin altijd op het einde omhoog gaat. En dat het fijn is als je iemand aan kijkt en
niet schreeuwt wanneer je de vraag stelt. We hebben
geleerd tegen welke mensen je U moet zeggen. En wanneer
je iemand een hand geeft. En heel belangrijk: Hoe vraag je
of je mee mag spelen?
Komende weken gaan we bespreken wat je moet doen
wanneer je boos bent op iemand. Wat moet je dan
zeggen?

Nieuws van de ouderraad
Sinterklaasfeest op Het Lover
Het is weer bijna zover: Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas aan
in gemeente Zaanstad.
Op school gaan we het sinterklaasjournaal volgen. Met de kinderen
kijken we iedere dag naar het journaal. Neem ook eens een kijkje
op: www.sinterklaasjournaal.nl Hier kunt u de verhaallijn een beetje mee
volgen.
De sinterklaaswerkgroep is al druk bezig met de voorbereidingen rondom dit thema. We gaan
ons best doen om er ook dit jaar weer een leuke tijd van te maken met en voor de kinderen.

Op woensdag 5 december komt Sint met zijn pieten om 08:30u op onze school een bezoekje
brengen. Groep 1 t/m 5 bezoeken de sint en groep 6 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest in hun
eigen klas met surprises.
Op donderdag 6 december staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn dan lekker vrij.

Voedselallergie of voedselintolerantie:
Ivm het sinterklaasfeest vragen we ouders van kinderen die allergisch zijn voor bepaalde
voedingsstoffen of een voedselintolerantie hebben om zelf een alternatief te zoeken voor hun
kind.
U kunt dit overleggen en de traktatie afgeven bij de leerkracht van u kind. Eventuele kosten
worden door de ouderraad vergoed. Bonnetje kunt u ook inleveren bij de leerkracht.

Ouderhulp bij voorbereiding/uitvoering kerstactiviteit op dinsdag 18 december.
Het kerstfeest op basisschool ’t Lover wordt m.b.v.
een creatieve ochtend en gezellige kerstactiviteit gevierd.
De voorbereidingen gaan spoedig starten.
Maar we zijn nog op zoek naar ouderhulp. Voor de
kerstactiviteit op dinsdag 18 december hebben zich tot op
heden maar 3 ouders aangemeld als hulpouder. Dit lijkt ons
niet voldoende.
Wat deze activiteit precies gaat inhouden is nog niet bepaald en daarom nog niet duidelijk,
maar om een activiteit te laten slagen hebben we hulp nodig.
Ouders die zin en tijd hebben om te helpen in de voorbereidingen dan wel de uitvoering van
de kerstactiviteit mogen zich melden bij een lid van de ouderraad. Zonder ouderhulp is het
onmogelijk een leuke, fijne activiteit te realiseren.
Voor alle andere activiteiten die op de planning staan van de ouderraad zijn er vooralsnog
voldoende ouders aangemeld. Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid!

Herfst handbaltoernooi
Op woensdag 17 oktober vond het jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi van NIOBE plaats.
Hieraan heeft groep 7 van onze school meegedaan.
Ze hebben de 1e plaats behaald in hun poule.
Super gedaan kinderen van groep 7!!!!

Betalen ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt wederom
€ 17,50 per kind.
(instromers vanaf 1 januari 2019 betalen € 10,00)
Wanneer u geen machtiging heeft gegeven voor automatische
incasso (heeft afgelopen week plaatsgevonden) dan vragen wij u
vriendelijk de ouderbijdrage van uw kind(eren) zo spoedig mogelijk zelf
over te maken op IBAN nummer:
NL 36 RABO 0302 4289 17 Oudervereniging van Daltonschool Het
Lover.
Kenmerk: ouderbijdrage (naam kind)

Nieuw lid Ouderraad
Met veel plezier kunnen wij mededelen dat we wederom versterking
hebben gekregen binnen de ouderraad.
Lieke Bankers-Respen, moeder van Lois (groep
1) en Senn (peuterspeelzaal Pinkeltje) , heeft laten weten graag mee
te willen denken in alles wat we doen voor al onze kinderen.
Welkom Lieke…….. heel fijn dat je ons komt helpen binnen
de ouderraad.
Komende vergadering, woensdag 21 november, zullen ook Nicole en
Winnie komen luisteren. Misschien dat zij enthousiast worden en zich ook
als bestuurslid willen opgeven.

Pinkeltje
Zoals jullie weten heeft juf Myriam afscheid
genomen bij Pinkeltje. Wij wensen haar veel
geluk met haar nieuwe baan. De nieuwe juffen
stellen zich nu eventjes aan jullie voor:
Op maandag middag/donderdag ochtend:
Hallo allemaal,
Graag wil ik me even voorstellen, mijn naam is Karin Bergmans. Graag
kom ik het team van de peuterspeelzaal versterken. Binnen Pinkeltje ben
ik op verschillende locaties werkzaam: Ommel, Heusden en nu ook Het Lover.
Ik ben 47 jaar oud, heb drie zonen en woon in Heusden.
Wat ik graag doe in mijn vrije tijd is wandelen, lezen, lekker eten, kamperen
en nog heel veel meer.
Tot ziens, groetjes, Karin.

Beste kinderen en ouders,
Na de herfstvakantie zal ik het vaste gezicht zijn op de dinsdagmiddag en vrijdagochtend bij
peuterspeelzaal Pinkeltje. Wie ben ik? Ik ben Susan Anema-van Veghel, moeder van 3
zonen en al jaren lang werkzaam in de kinderopvang.
Naast mijn gezin en werk vind ik het heerlijk om buiten bezig te zijn. Met de
dieren, de moestuin of tijdens mijn vakantie op Schiermonnikoog waar ik
rondleidingen geef aan toeristen. Ook is folklore dansen een van mijn passies.
Groeten, Susan.
Wij, Susanne en Jet, wensen Karin en Susan veel werkplezier en hopen op een goede
samenwerking…..

