Lover Express februari
4 feb
6 feb
14 feb
16 feb
17 feb
21 feb
22 feb
25-26-28 feb
1 maart
1 maart
4 t/m 8 maart

Juf Ilse v. Houts jarig
Koffie uurtje
Opa en oma dag
Meester Mart jarig
Open dag
Gr 3-4 Theater ‘Held op sokken’
Rapporten
Ouder-kind gesprekken
Juf Marianne jarig
Carnavalsviering
Vakantie

Nieuws van het managementteam
SHP
De ontwikkelingen binnen het strategisch huisvestingsplan vorderen nu snel. Zonder dat het al tot
concrete conceptuitwerkingen komt, gebeurt op het niveau van planning en overleg tussen
directeuren veel.
Op maandag 28 januari waren alle ouders/ verzorgers uitgenodigd voor de informatieavond.
Deze avond was georganiseerd om te communiceren over de plannen die ontstaan zijn binnen traject.
Samen met de teams en MR-en van Lover, de Lambertusschool en Bonifatius is de intentie
uitgesproken te onderzoeken of een vergaande samenwerking in de toekomst mogelijk en kansrijk is.
Het leerlingenaantal op Lambertus, Bonifatius en Lover daalt op de korte termijn zodanig dat er sprake
is van urgentie om de plannen in uitvoering te nemen.
Er zijn tijdens de informatievond 3 voorgenomen aanbevelingen aan de Raad van Bestuur
gepresenteerd:
-De eerste aanbeveling ging over de lange termijn: we willen dat Lambertus, Lover en Bonifatius gaan
samenwerken in een verregaande samenwerkingsvorming op de locatie naast het Varendonck
college.
-De tweede aanbeveling ging over de korte termijn: m.i.v. 1 augustus 2019 voegen we de groepen 1
t/m 5 van Het Lover zich bij Lambertus om vervolgens op 1 augustus 2020 alle leerlingen van Het
Lover over te schrijven naar Lambertus.
-De derde aanbeveling ging ook op de korte termijn: komend schooljaar realiseren we een
verregaande samenwerking tussen Lover, Lambertus én Bonifatius.
Vanuit onderwijskundig oogpunt vinden de directeuren en teams van het Lover, Lambertus en
Bonifatius het verstandig om deze beweging in te zetten. Het zetten van deze stap garandeert de
kwaliteit, voor alle kinderen op deze drie scholen, op de korte en lange termijn. Het niet nemen van
deze korte termijn stap betekent dat op het Lover in de onderbouw 1 of 2 combinatiegroepen
gevormd worden. Uiteraard wordt ook dan onderwijs van een zo hoog mogelijk niveau verzorgd.
Voor ouder/ verzorgers betekent de korte termijn aanbevelingen natuurlijk nogal wat. Vandaar dat op
korte termijn met alle ouders/ verzorgers van onze huidige 1e, 2e, 3e en 4e groepers een kort
individueel gesprek is ingepland om te peilen hoe u, ieder in de eigen situatie, aankijkt tegen de
aanbeveling voor de korte termijn.

Zodra meer bekend is en/ of volgende stappen worden gezet, hoort u ervan!! En uiteraard kunt u voor
vragen en opmerkingen bij Maarten (directeur) of een van de (management)teamleden terecht!!

Rapport en rapportgesprekken
Het eerste half jaar van het schooljaar 2018-2019 zit erop. Dat betekent dat er de laatste weken flink
is gewerkt aan de M(idden)toetsen van het Leerling Volg Systeem. Op vrijdag 22 februari zijn de
rapporten klaar en in de week van 25 februari zijn de ouder-kindgesprekken gepland. Om e.e.a. goed
te laten verlopen kunt u zich vanaf 18 februari inschrijven via onze website; www.hetlover.nl

Open ochtend
Op zondag 17 februari is de open ochtend geagendeerd. Deze is gepland van 11.00 tot 12.30 uur.
Gezien de ontwikkelingen op het gebied van het Strategisch HuisvestingsPlan lijkt het m.n. voor de
ouders/ verzorgers van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 logisch en zinvol om ook m.n. op de
Lambertusschool te gaan kijken. De Lambertusschool, Zonnehof 2, is dezelfde dag open van 10.00 tot
11.30 uur. Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd een kijkje te nemen op Het
Talent, Voordeldonk en Bonifatius. De uitnodiging hiervoor, met daarop de tijden, hebt u 17 januari in
uw mailbox ontvangen. Hopelijk ontmoeten we u de 17e in groten getale!! De open ochtend is n.l.
voor alle belangstellenden. Het moge in het licht van de ontwikkelingen op korte termijn duidelijk zijn
dat we geen nieuwe leerlingen voor de onderbouw van Het Lover meer inschrijven.

Vervoersverklaring - Herinnering
In het onderwijs worden we meer en meer geconfronteerd met wet- en regelgeving waarin t.g.v. de
veiligheid en verantwoordelijkheid zaken en werkwijzen moeten worden vastgelegd. Naast alle
formaliteiten binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we een
vervoersprotocol opgesteld. Graag ontvangen we, als dit nog niet gebeurde, de ingevulde verklaring
z.s.m. retour; zie bijlage.

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, hebben we 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 HuisvestingsPlan in de toekomst maar wellicht ook al vanaf
het komende schooljaar niet meer aan de harde eisen van de NDV willen/ kunnen voldoen, hebben we
de geplande visitatie gecanceld. Dit betekent dat we m.i.v. het nieuwe schooljaar niet meer de naam
Dalton mogen voeren.

Koffie-uurtje
Het laatste koffie-uurtje vond plaats op 12 december. Onderwerpen als communicatie, SHP, de
situatie per 01-08-2019 en telefoongebruik door leerlingen zijn toen 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 aanstaande woensdag 6 februari om
8.30 uur!!

Ontwikkeltraject ‘De Lover in beeld en actie’.
Niet alleen de kinderen zijn continu in ontwikkeling, ook het team gelooft in ‘een leven lang
leren’. Tijdens de studiemiddag in december hebben we uitgebreid stil gestaan bij het
onderwijsaanbod. De centrale vraag was: “hoe kunnen we ons onderwijsaanbod zo doordacht
mogelijk maken?”. 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.
Op vrijdag 25 januari hebben we aandacht besteed aan ‘Een goede les’. We maken in onze lessen veel
gebruik van het ‘zesfasesmodel’. Deze middag hebben we alle zes fases nog eens de revue laten
passeren en voorzien van verschillende voorbeelden. De komende tijd gaan we hier ook in de klassen
nog meer de nadruk op leggen. Ook gaan we regelmatig bij elkaar in de groepen kijken om zo écht van
en met elkaar te leren. Tijdens de studiemiddag van vrijdag 15 februari, gaan we in gesprek over
de toetsresultaten van de M(idden)toetsen en volgt een grondige analyse.

Nieuws uit de groepen!!
Kijk voor nieuws uit de groepen ook eens op onze geheel vernieuwde website!
Groep 3/4
Afgelopen woensdag zijn wij naar het IVN geweest, daar mochten we meedoen aan het project
‘Kleuren om te overleven’ we hebben geleerd hoe belangrijk kleuren in de natuur zijn voor dieren.
Eerst mochten we een film bekijken en daarna lekker aan de slag met allerlei spelletjes. Enthousiaste
vrijwilligers van het IVN hielpen ons daarbij.

Groep 7
Entreetoets
Sinds een aantal jaar nemen we op school de IEP-eindtoets bij de schoolverlaters af. Dit doen we
omdat de IEP-toets een aantal voordelen heeft ten opzichte van andere eindtoetsen (onder andere
kortere afname, overzichtelijker toets boekje). De IEP-toets bevalt ons erg goed. In groep 7 zijn we
wel steeds de Cito-Entreetoets blijven doen. Het doel van deze toets is om een voorspelling te doen
wat het best passende brugklastype is bij het kind. Echter, wij merken dat we als school, erg weinig
doen met de uitslag. We hebben de toets niet nodig om tot een goede advisering te komen. Voor die
goede advisering maken we bijvoorbeeld veel meer gebruik van de halfjaarlijkse lvs-toetsen,
observaties van de leerkracht en methode gebonden toetsen. Met de cito-entreetoets zijn de
kinderen lang bezig en voor sommige leerlingen levert dit onnodig spanning met zich mee. We vinden
de toets te belastend voor wat we er mee doen. We kiezen er daarom voor om hem niet meer af te
nemen. U kunt de entreetoets dus doorstrepen op de kalender.
Natuurlijk vinden er wel gewoon adviesgesprekken plaats eind groep 7 daarvoor hebben we meer dan
voldoende info.

Groep 8
Op donderdag 31 januari waren 9 basisscholen in De Klepel om te zien en te horen wie zich
voorleeskampioen 2019 mag noemen. Voor Het Lover deed onze kampioen mee: Puk. Toch knap om
in zo'n volle zaal in je eentje het podium op te gaan en je verhaal voor te lezen. Ze heeft helaas niet
gewonnen, maar we zijn heel trots op haar. Goed gedaan Puk.

Nieuwkomers groep
Hallo allemaal,
Sinds 1 januari 2019 is er op school geen nieuwkomersgroep
meer. Er zijn nog wel nieuwkomers maar zij zijn geplaatst in de
reguliere groep, hun stamgroep. Omdat ik deze kinderen nog
wel regelmatig uit de klas haal om te begeleiden, kan je
spreken van een Nieuwkomers arrangement.
Er zijn na de kerstvakantie ook twee nieuwe nieuwkomers op
Het Lover gestart: Ezano en Herman. Zij komen
uit Eritrëa. Ezano is in de kleutergroep geplaatst en Hermon in
groep 5. Ik wens hen veel succes!
We laten dan maar meteen zien wat we deze weken
allemaal al hebben gedaan:

We hebben het over
de lidwoorden gehad. Hoe lees je die en hoe spreek je deze
uit?
We hebben onderscheid gemaakt in lange klanken (aa-oo-uuee), korte klanken (e-u-i-o-a) en twee teken klanken (ei-ij-oeeu-ie- au-ou).
We hebben zinnen gemaakt en deze omgebogen tot
vraagzinnen. Wat gebeurt er dan? Welke woorden wisselen
dan om?
We hebben het gehad over de functiewoorden “hier en daar”.
Bij rekenen hebben we het gehad over “verdubbelen en halveren”.
Dit was weer een heel klein stukje van de Nieuwkomers…………..
Tot de volgende keer!

Groet, Ank van de Kerkhof

Nieuws van de Ouderraad
Zoals jullie kunnen lezen in deze Lover Express zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor
Carnaval. Wij wensen jullie alvast veel plezier. Alaaf!!
Helaas heeft Linda aangekondigd te stoppen als
voorzitter van de Ouderraad. Wij willen haar hierbij
bedanken voor haar inzet en tijd in de afgelopen jaren.
Dat maakt ook dat we opzoek zijn naar een nieuwe
voorzitter, zie je het zitten om deze taak op je te nemen
dat horen wij dit graag!

School activiteiten
Op donderdag 14 februari is het weer opa en oma dag.
Opa’s en oma’s zijn deze dag vanaf 13:30 uur welkom. Om ze
welkom te heten kunnen ze eerst een lekkere kop koffie of thee
drinken. En rond 13:45 kunnen ze naar de klas waar hun
kleinkind in zit.

Carnaval op Het Lover
We zijn er dit jaar op tijd bij om u allen te informeren t.a.v. het
carnavalsfeest op vrijdagochtend 1 maart.
Dan zal er op basisschool Het Lover een gezellig carnavalsfeest
losbarsten. Later ontvangt u, via een brief, nog een specifieker
programma van deze ochtend.
Wat we wel al willen laten weten is dat we ook dit jaar weer een
optocht zullen organiseren voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8.
Zij mogen voor deze optocht hun eigen fiets/step/skelter/kar of iets
anders versieren. Afgelopen jaren hebben we prachtige ‘wagens’
voorbij zien komen. We zijn heel benieuwd naar de creaties dit jaar!
De kinderen van groep 1-2 blijven,
tijdens de optocht, op school en
hebben dan de hele speelzaal, samen met de peuterspeelzaal,
geheel tot hun beschikking.
Dus wacht niet te lang, ben niet bang en gebruik je fantasie ook dit
jaar, dan is het op carnavalsvrijdag zeker klaar!!
Ligt er bij jullie nog carnavals kleding in de kast die niet meer past of
gebruikt wordt?? Wij zouden graag wat kleding ontvangen om ook
de nieuwkomers bij ons op school te kunnen voorzien in een mooie
outfit. Het zou helemaal fijn zijn, als ze deze kleding dan mogen
houden.

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…..
Verder wil ik nog even wijzen op de noodzaak van de naam op de rugzak van Uw kind. Als ’n kind
verschoont moet worden gaan wij de rugzak van het kind in de hal halen. Hiervoor moeten we uit de
groep, dit mag dus niet lang duren. Je kan het desbetreffende kind wel meenemen om de rugzak aan
te wijzen, maar de meeste peuters wijzen gewoon de mooiste rugzak aan…. Dan sta je soms nog lang
te zoeken. Dus GRAAG de naam aan de buitenkant van de rugzak.
Met vr. gr.
Karin, Susan, Susanne, Francis en Jet.

Overig nieuws
Snoepkar
Wat zijn wij trots op onze snoepkar! Deze snoepkar met traktaties is ons geschonken door de
Oudervereniging. Sinds 1 januari is het traktatiebeleid veranderd, en hoeven kinderen zelf geen
traktaties meer mee te nemen. Zij mogen dan trakteren met de snoepkar. De snoepkar is in
samenwerking met de oudervereniging gemaakt door medewerkers van Natuurlijke dagbesteding
BuitenEnZo.
Wij vinden hem supermooi! Het is echt een feest als de kar in de klassen komt! We willen daarom ook
de oudervereniging en de medewerkers van BuitenEnZo heel hartelijk bedanken!!

