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Info

JANUARI
wo 18 jan
Agenda:

MR-VERGADERING

do 19 jan

OR-VERGADERING

do 19 jan

KIJKAVOND 18.30 – 19.30 uur
Groep 1/2B (Sandra/Christa), groep 4, groep 7 en groep 8

vr 27 jan

MAANDSLUITING
11.00 uur groep 1 t/m 4 - ouders groep 1-2 welkom!
13.00 uur groep 5 t/m 8 - ouders groep 5-6 welkom!

FEBRUARI
do 2 feb

KUVO
groep 6; van Gogh museum

do 2 feb

Website: www.bsdenotenbalk.nl

Gr.7/8: Hendriklaan 3, 3481VR Harmelen tel: 06-12709768

E-mail: notenbalk@bsdenotenbalk.nl
3481 VR Harmelen

Hendriklaan 9

Tel.: 0348-444000

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is:
Maandag 13 februari 2017 voor 09:00 uur

KUVO
groep 1-2; kruis en mol

vr 3 feb

BOVENBOUW VRIJ
groep 5 t/m 8

ma 6 feb

INLOOPSPREEKUUR
Inloopspreekuur voor alle ouders van Harmelen 08.30-09.30uur
op de Fontein

ma 6 feb - do 9 feb EINDADVIES-GESPREKKEN GROEP 8
rapport groep 8
wordt 10 minuten voorafgaande aan het gesprek uitgereikt.
wo 8 feb

STUDIEDAG
Alle kinderen zijn vrij

vr 10 feb

RAPPORT GROEP 1 T/M 7

wo 15 feb

INFO
info 6

wo 15 feb

MR-VERGADERING

Welkom op school:
Guus van leeuwen
Jelte Boekhout

Vanuit team en directie
Deelname aan TOP opleiding
In januari 2017 starten 3 leerkrachten van de school met de TOP opleiding. Dit is een opleiding die
speciaal is samengesteld voor de Kalisto leerkrachten (de stichting waar onze school deel van
uitmaakt). In deze opleiding gaat het vooral om de verdere ontwikkeling van een
beroepshouding. Deze beroepshouding heeft elementen in zich zoals kijken vanuit verschillende
perspectieven, samen leren, reflecteren, wetenschappelijke inzichten toepassen in de praktijk,
ontwerpen, creëren. Om toekomstbestendig onderwijs te kunnen geven en om de visie van de
Notenbalk in de praktijk gestalte te geven is deze beroepshouding nodig. Tegelijk met deze
houdingsaspecten wordt er in de opleiding nadrukkelijk gewerkt aan het uitbreiden van de
‘gereedschapskist’ met kennis, kunde en vaardigheden.
Kalisto wil een systeem zijn van alle scholen samen. Iedere school is een onderdeel van dit systeem,
maar is zelf ook een eigen systeem. Directies zijn de afgelopen jaren opgeleid om als onderwijskundig
leider te handelen en als systeemleider in actie. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers ieder in hun
eigen rol optimaal in hun kracht gezet worden en meerwaarde met elkaar bereiken? De TOP
opleiding zal hier een waardevolle bijdrage aan leveren.
Parkeren van auto’s op de weg, met name bij het halen en brengen.
Wij worden bijna dagelijks benaderd door ouders die zorgen hebben over de veiligheid van hun
wandelende of fietsende kind. Het komt voor dat kinderen, wanneer ze het schoolplein op willen
gaan, bijna aangereden worden door auto’s die toch op de personeels- parkeerplaats parkeren. Ook
op de Wilhelminalaan is het voor kinderen lastig fietsen met alle auto’s die aan beide kanten van de
weg geparkeerd staan. De geparkeerde auto’s en de openstaande deuren van de geparkeerde auto’s
maken dat de fietsers moeten uitwijken en op de weghelft van het tegemoetkomend verkeer komen.
We vragen er in het belang van de veiligheid van alle kinderen en het fatsoen jegens elkaar altijd op
te letten dat u het goede voorbeeld geeft….. ook wanneer u ’s morgens haast heeft!
Er is een prachtige parkeerplaats gerealiseerd bij de sporthal. Deze biedt voldoende plek.
Verkeersveiligheid is in het belang van iedereen, samen daar op blijven letten levert een bijdrage aan
wat we wel eens noemen ‘gezond gedrag’.
Waar zijn we onderwijsinhoudelijk mee bezig?
Zoals u in een eerder info heeft kunnen lezen, volgen we met het
team een teamscholing vanuit Onderwijs Advies. Deze teamscholing
richt zich op het zichtbaar maken van de leerdoelen voor de
kinderen. Op deze wijze worden de kinderen meer betrokken bij
hun eigen leerproces en voelen ze zich meer eigenaar van hun eigen
leerproces. Op dit moment ligt bij de groepen 3 t/m 8 de focus op
het lezen/begrijpend lezen.

De feestdagen zijn weer voorbij en we zijn inmiddels alweer aan de tweede schoolweek in
het nieuwe jaar begonnen. Wij hopen dat u allemaal een leuke vakantie heeft gehad en de
Ouderraad wenst u een heel gelukkig 2017! Nog een aantal weken en dan is het carnaval. De
carnavalscommissie is alweer hard aan slag gegaan met de karren en de kleding en evenals
ieder jaar, hulp is van harte welkom! Als Ouderraad zullen we ons in 2017 ook weer inzetten
voor allerlei activiteiten. Laten we er een mooi jaar van maken met zijn allen!

Wij zijn op zoek geweest naar een opslagplaats voor de tien kerstbomen van de Notenbalk.
Helaas is het tot op heden niet gelukt om een plek te vinden. We kunnen ons voorstellen dat
het bewaren van tien kerstbomen bezwaarlijk is omdat het veel opslagruimte vraagt.
Daarom zijn we nu op zoek naar tien ouders die ieder één kerstboom willen opslaan. Heeft u
ruimte voor een postzak met een kerstboom? Mailt u dan naar de OR. or@bsdenotenbalk.nl

MR Bericht
Tussen de laatste info en deze info is er geen MR vergadering meer geweest.
De eerste MR vergadering van 2017 vindt plaats op de dag dat deze info uitkomt. Tijdens
deze vergadering staat een ontmoeting met de MR van de BAVO school gepland. Het is de
eerste keer dat beide MR-en bij elkaar komen en de bijeenkomst zal daardoor vooral
oriënterend van aard zijn. Onderwerpen als elkaars werkwijzen, de speerpunten, ervaringen
met de nieuwe schoolstructuur met een meerscholendirecteur, zullen in ieder geval door
ons ter sprake worden gebracht. In de volgende info kunnen we beslist meer hierover
vertellen.
Verder is in de laatste info melding gemaakt van het voorstel om een klankbordgroep voor
ouders op te richten. Dit met als doel om met ouders in gesprek te gaan over
organisatorische en onderwijskundige zaken waar leerlingen en ouders mee te maken
krijgen of waar de school de mening van ouders wil polsen. Aanmeldingen hiervoor zijn nog
steeds welkom en kunnen bekend gemaakt worden via het emailadres:
notenbalk@bsdenotenbalk.nl.

Informatie m.b.t. de TSO
De laatste vrijdag van het jaar 2016 zijn de kinderen tijdens de TSO getrakteerd op warme
wafels. Dat was smullen!!!
In de weken daarvoor hebben we met elkaar lekker
geknutseld in het thema Kerst. Naomi uit groep 6
had een leuk knutselidee: Kerstboom van gekleurd
papier. Zij heeft dit onder begeleiding van een TSO medewerker met diverse kinderen
gemaakt.
Het volgende thema staat alweer voor de deur: Carnaval.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Brasser
Coördinatrice TSO (06-48691566)
Beste ouders/verzorgers,
Het Beweegteam zorgt al meer dan 10 jaar voor verschillende
sportieve activiteiten voor de Harmelense jeugd. Denk hierbij aan de
vakantie-evenementen (Jungle Fun & Rollerdisco), maar ook de
schoolsport-activiteiten (Kroonloop & Sportdagen).
Wij zouden nu graag in kaart brengen of u zelf aan sport doet. Met dit onderzoek wil het
Beweegteam achterhalen welke behoeften inwoners hebben op het gebied van sport en
bewegen in hun wijk of woonplaats. Het gaat hierbij om sporten in verenigingsverband en/of
zelfstandig. Ook de mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen vragen wij om deel te
nemen aan dit onderzoek.
U kunt ons helpen door op de onderstaande link te klikken en deze korte enquête (anoniem)
in te vullen. www.enquetesmaken.com/s/7be3aaf
Rick Louw
Combinatiefunctionaris Sport

Bureau Kind Kracht
Bureau Kind Kracht geeft weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen in het
basisonderwijs waarbij er gewerkt wordt volgens de methode van Rots en Water.
Vrijdag 10 maart start er weer een Rots en Water training in Harmelen
Rots en Water is een leuke, leerzame, uitdagende en effectief bewezen training, vol actie! Naast
praten, wordt er bij Rots en Water vooral veel gedaan. Er worden oefeningen gedaan die lijken op
spel en sport. Goed kunnen sporten is hierbij helemaal niet belangrijk.
Onze Rots en Water training is goed voor iedereen en specifiek voor kinderen die:
 zich onzeker voelen,
 faalangstig zijn,
 concentratieproblemen hebben,
 een kort lontje hebben,
 pesten of gepest worden,
 snel ruzie hebben en/of
 minder weerbaar zijn.
Belangrijke algemene doelen zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en in actie kunnen & durven
komen.
Praktische informatie:






Het betreft 8 bijeenkomsten op vrijdag:
o Kinderen van 6- 9 jaar van 11.30- 12.20 uur
o Kinderen van 10 - 12 jaar van 12.30 – 13.20 uur
Locatie: Speellokaal/gymzaal basisschool de Notenbalk/de Fontein/de Horizon
Inschrijven kan tot 1 maart
Meer informatie over de inhoud, werkwijze en de kosten van de training? Of inschrijven? Bezoek onze
website: www.bureaukindkracht.nl of bel Marianne (06 41297430). Mailen kan ook:
info@bureaukindkracht.nl

JARIG
25
26
26
28
30

Allemaal van harte gefeliciteerd, Maak er een geweldig feest van!!!!
JANUARI
Groep
FEBRUARI
Groep
Raf Maijs
2A
2 Anouk Seure
6
Jelle Compeer
8
15 Jesse Dijkstra
7
Mike Looman
7
Desso Roeleveld
4
Jennifer Knopper
1A

