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Algemene informatie
Belangrijke data
29 augustus
1 september
2 september
8 september
11 september
12 en 14 september
15 september
18, 19 en 20 september
19 september
26 september
28 september

29 september
2 oktober
4 oktober
6 oktober
9 oktober
11 oktober
13 oktober
16 t/m 20 oktober

“Nieuwjaarsreceptie”
Offerfeest
Doe-middag Brede School West
Roostervrij gr. 1-2
Studiemiddag: alle kinderen om 12.00 uur vrij
Oudervertelgesprekken
Keep-it-clean-day gr. 5
Schoolkamp groep 7 en 8
Schoolreis groep 1-2
Schoolreis gr. 3 en 4
Schoolreis groep 5 en 6
Inleveren sollicitaties mediatoren Vreedzame
School
Start Aero-projecten
Studiemiddag: alle kinderen om 12.00 uur vrij
Start Kinderboekenweek
Roostervrij gr. 1-2
Mediatorentraining 1
Nieuwsbrief 2
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Mededelingen
Welkom in het nieuwe schooljaar!
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie gehad heeft en dat we er met ons allen weer fris
tegenaan kunnen. Het team heeft er in ieder geval zin in! Zo zijn we met ons allen in de
laatste vakantieweek al gestart met twee trainingen. Een korte training gericht op onze
instructieaanpak (vorig jaar zijn we gestart met een aanscherping van ons directe
instructiemodel).
Verder hebben we een hele dag bij elkaar gezeten o.l.v. onze externe Vreedzame School
specialist. Het thema daarbij was sociale veiligheid.

Nog voor de herfstvakantie volgen nog twee trainingen op de maandagmiddag. Deze zijn
gericht op het thema “executieve functies”. Dankzij executieve functies kan je o.a. plannen,
strategieën bedenken, starten met een taak, een stapsgewijze aanpak volgen, effectief
reageren op problemen en veranderingen, je impulsen beheersen en ondertussen het
einddoel in de gaten houden. Daar willen we graag meer van weten. En we willen vooral
leren hoe we ze bij onze kinderen kunnen verbeteren.
Wij vinden het fijn om op deze manier al aan het begin van het schooljaar onze kennis en
kunde te vergroten. De bedoeling is natuurlijk dat ons onderwijs en uw kind daar uiteindelijk
van profiteren!
Mediatoren
Onze leerlingmediatoren horen er alweer de nodige jaren helemaal bij. Zij horen immers bij
de Vreedzame School. Ook dit schooljaar leiden we weer een aantal kinderen uit de groepen
7 en 8 hiervoor op. In het najaar gaat de nieuwe ploeg dan van start. De data van de
trainingen en de diploma-uitreiking vindt u in de kalender.
Kalender
Uw kind heeft deze week een mooie Distelvlinder-kalender mee naar huis gekregen. Ook
nieuwe ouders die op kennismakingsgesprek komen, krijgen zo’n kalender mee. Let wel: de
jaarkalender is voor een groot gedeelte ingevuld, maar hij kan aan het begin van het
schooljaar onmogelijk volledig zijn. Dat geldt ook voor de jaarplanning die ik u voor de
vakantie toegestuurd heb. In de loop van het jaar komen er activiteiten bij. Voor de meest
actuele stand van zaken op de kalender moet u op de website van de school zijn. Als er
onverwachte wijzigingen voor bepaalde activiteiten zijn, laten we u dat natuurlijk altijd via de
mail weten. Ook de nadere berichtgeving over inhoud en tijden vindt via de mail plaats.
Gesprekkencyclus
Zoals u weet hebben we vorig schooljaar met een aantal ouders rond de tafel gezeten om
o.a. de gesprekkencyclus in een nieuw jasje te gieten. Tijdens de allereerste avond op 29
augustus a.s. zal de nadruk zowel op de nieuwe dingen in het komende schooljaar, als op
onderlinge kennismaking liggen.
Geheel nieuw dit schooljaar zijn de ouder-vertelgesprekken van 12 en 14 september. Hier
staan de eigenschappen van uw kind centraal. Als ouders vertelt u e.e.a. over uw kind in de
thuissituatie en hoe uw kind de school ervaart. De leerkracht geeft de aandachtspunten
vanuit het vorig schooljaar aan. Gezamenlijk wordt de strategie voor uw kind in de komende
schoolperiode bepaald: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat uw kind goed in zijn vel zit
op school en hoe kunnen we ervoor zorgen dat uw kind zo goed mogelijk kan laten zien wat
hij kan?
Voorafgaand aan deze gespreksronde krijgt u een week van tevoren een vragenlijst
toegestuurd die u digitaal kunt invullen.
Bijgaand stuur ik u nog een keer de gehele gesprekkencyclus zoals hij vorig jaar samen met
ouders opgezet is. Dit schooljaar is hiervoor nadrukkelijk een pilot. Als er dingen bijgesteld
moeten worden n.a.v. reacties van ouders, dan kijken we ernaar.
Extra begeleiding
Net als vorig schooljaar (tweede helft) is Joni Lustenhouwer een aantal uur per week op
school voor de begeleiding van een beperkt aantal kinderen. Dit is geregeld via ons
regionale samenwerkingsverband.
Dit schooljaar hebben we de mogelijkheid om de begeleiding uit te breiden naar andere
kinderen. Jannie Kool komt vanaf volgende week op de woensdag, donderdag- en
vrijdagochtend een aantal kinderen helpen, die problemen hebben op een of
meerdere vakgebieden. De meeste begeleiding zal waarschijnlijk in de
groepen 3, 4 en 5 plaatsvinden, maar mogelijk kunnen er ook enkele

bovenbouwleerlingen bij betrokken worden. Loes, onze intern begeleider, maakt een rooster.
Jannie heeft intussen al kennis gemaakt met de kinderen van groep 3, 4 en 5. Zij is deze
week in elk van deze groepen een ochtend in de klas geweest. Als school zijn we heel blij
met deze extra hulp!
Hulp bij het lezen
Het maken van “leeskilometers” is van groot belang voor je leesvaardigheid. En een goede
leesvaardigheid is weer van groot belang voor bijna alle vakken die je op school krijgt. Niet
elk kind leest echter even graag. Die kilometers worden thuis dan niet gemaakt en tijdens de
les lukt dat ook maar gedeeltelijk. Lezen in kleine groepjes of individuele begeleiding, kan
een oplossing zijn. De begeleiding van de “leeskilometers” willen we laten doen door
leerlingen uit de bovenbouw. Andere scholen hebben daar hele goede en leuke ervaringen
mee. Hiermee willen we op korte termijn aan de slag gaan.
Er is ook een groep kinderen op school met speciale leesproblemen. Deze groep zouden we
het liefst door “leesouders” willen laten begeleiden. Eind vorig schooljaar hebben we, samen
met een aantal andere OPO-R scholen het programma “Bouw” aangeschaft. Dat is speciaal
voor kinderen met specifieke leesproblemen en daar zijn enthousiaste geluiden over te
horen. Eén minpuntje: je moet er eerst mee leren omgaan en die training moet nog aan ons
aangeboden worden. We hopen dat dat spoedig gebeurt, maar we kunnen er nu dus nog
niet mee werken. Tot die tijd zoeken we een andere oplossing voor deze specifieke
begeleiding.
Vorig schooljaar hebben we een inventarisatie gemaakt van de “talenten” van ouders en van
de dingen waarbij ouders zouden willen helpen op school. Een aantal ouders heeft
opgegeven als leesouder ingezet te willen worden. Dat vinden we heel fijn en we zullen deze
ouders binnenkort gaan benaderen. Als u zich vorig jaar niet opgegeven heeft, maar dit wel
zou willen doen, horen wij dit heel erg graag van u. Laat u mij dat dan s.v.p. even weten. Per
mail of mondeling. Het gaat om 2 x 20 minuten per week, van 8.30 tot 8.50 uur. Twee keer
dezelfde leesouder is natuurlijk ideaal, maar als u één keer kan, horen we het ook graag. We
maken een indeling naar gelang de praktische mogelijkheden.
Hoogbegaafden
Het buitenschoolse aanbod aan onze hoogbegaafde leerlingen gaat m.i.v. dit schooljaar
veranderen. De besturen van het openbaar, christelijk en katholiek onderwijs hebben
besloten om hierin samen te gaan werken. Ook ons samenwerkingsverband Bepo is hier bij
betrokken. Zoals het er nu naar uitziet, komt er een bovenschoolse plusklas voor de
hoogbegaafde kinderen van de groepen 6 en 7 in Culemborg West (in ons gebouw) en
eenzelfde bovenschoolse plusklas in Oost. Deze klassen zijn dan toegankelijk voor de
kinderen van alle basisscholen van Culemborg. De door ons geïnitieerde Eureka!Klas op het
KWC blijft bestaan (misschien onder een andere naam), maar die is dan uitsluitend voor
kinderen van groep 8. Ook deze klas is dan voor alle basisscholen in Culemborg en niet
meer alleen voor het openbaar onderwijs.
E.e.a. moet nog nader uitgewerkt worden de komende weken, maar de bedoeling is dat we
na de herfstvakantie met zowel de plusklassen, als de Eureka!Klas starten. Het is ook voor
ons even wennen, maar ik ga ervan uit dat de nieuwe opzet ook weer nieuwe kansen biedt.
Wij vinden dat we als basisschool ook binnen onze eigen school een behoorlijk aanbod voor
meer- en hoogbegaafden moeten aanbieden. Als Distelvlinder gaan we daarom gewoon
verder met ons Aero-werk en onze Aero-projecten. Deze starten op 29 september en zullen
afwisselend op de donderdag- en de vrijdagmiddag plaatsvinden. Roswitha begeleidt de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en Carola doet dat voor de groepen 1 t/m 4. De betrokken
ouders en kinderen horen hier t.z.t. meer van.
Talenten
Zoals al eerder opgemerkt willen we op onze school aan verschillende
talenten werken. De Aero-groepen hebben we al iets langer, vorig jaar zijn

daar schaken en het kinderkoor bijgekomen. We breiden langzaam uit: dit schooljaar gaat
meester Laurens van start met projecten beeldende kunst. Voor kinderen die hun talent daar
hebben liggen. Ook hier hoort u binnenkort meer van.
OV
Onze zeer actieve (en gezellige) oudervereniging zoekt ouders ter versterking: vele handen
(en hoofden) maken licht werk. Als u het ook leuk vindt om op deze manier bij de school
betrokken te zijn, kunt u zich opgeven bij een van de leden van de oudervereniging (zie bord
in de hal). Het kan natuurlijk ook gewoon bij mij. De OV ondersteunt de school bij de
uitvoering van allerlei activiteiten en denkt daarin ook mee. Als school zijn we er heel blij
mee.
Stukjes groepen op de website
De bedoeling is dat ongeveer tegelijkertijd met het verschijnen van de Nieuwsbrief er ook
stukjes over de groepen op onze website gepubliceerd worden. Daarin een korte vooruitblik
op hetgeen in de groepen gedaan gaat worden in de weken die volgen.
De stukjes over de groepen 1-2, 6, 7 en 8 zullen maandag op de website te lezen zijn. De
stukjes over de andere groepen komen z.s.m. erna.
Doe-middag
Op zaterdagmiddag 2 september houden we in de Brede School West van 13.00 tot 15.30
een Doe-middag. Samen met de ONS, de SKPC en de KEC. Vanuit de KEC worden er
allerlei muzikale activiteiten georganiseerd. Deze vinden plaats in de (beneden) lokalen van
de scholen. Het wordt vast weer gezellig. Iedereen is welkom! Ook onze nieuwe
burgermeester. Zie voor meer info over deze middag bijgaand persbericht. Meteen een
kleine correctie overigens op onze uitgedeelde kalender: daar is per ongeluk de datum van
vorig jaar (3 september) op beland i.p.v. 2 september. De middag is op zaterdag en niet op
zondag.
Afscheid Floris Dekker
De bestuurder van OPO-R, Floris Dekker, gaat ons per 1 september a.s. verlaten. Hij gaat
een eigen onderwijsadviesbureau opstarten. Onze algemeen directeur, Danny Bonn, zal zijn
bestuurderstaken tijdelijk overnemen, totdat er een nieuwe bestuurder gevonden is. Hij zal
hierin ondersteund worden door Funs Uiting, die al eerder de interimfunctie van algemeen
directeur binnen onze stichting vervuld heeft.
Als Distelvlinder wensen wij Floris natuurlijk heel veel succes toe in zijn nieuwe carrière.
Volgende week donderdag zullen we, samen met de kinderen, ook hier op school (kort) iets
van zijn afscheid merken.

Met vriendelijke groet,
Anja

