Inhoud van deze Flits
Agenda
Schoolnieuws

Datum
23-25 september
25—27 september
25 september t/m
02 oktober
02-04 oktober
01 oktober
03 oktober
07-10 oktober
11 oktober
14-18 oktober

Activiteit
Kamp BB Park
Kamp BB Zwanenhof
Kinderpostzegelactie

Wie
Team/K&O
Team/K&O
Kinderen BB

Kamp BB Goudensteijn
Start kinderboekenweek
Sportdag MB
Portretgesprekken tweede week
Uit & Thuis eten
Herfstvakantie

Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O

GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;
MR = Medezeggenschapsraad

SCHOOLNIEUWS
Even voorstellen Regina
Ik ben Regina Garrido, 23 jaar en woon op dit
moment in Vught. Vorig schooljaar ben ik
afgestudeerd aan de PABO in Den Bosch. Vanaf dit
schooljaar ben ik fulltime op deze mooie school als
nieuwe groepsleider op locatie slot in Diamantzaal
werkzaam. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije
tijd lekker sportief bezig te zijn, vooral voetbal vind
ik erg leuk! Als je vragen hebt, spreek mij dan
gerust aan!

Even voorstellen Odette
Ik ben Odette Bunnik. Sinds dit schooljaar ben ik op dinsdag en
woensdag werkzaam in middenbouw Koningshof, op locatie Park. Na
de PABO ben ik eerst door gaan studeren en daarna aan de slag
gegaan als docent binnen post-hbo en masteropleidingen voor
onderwijsprofessionals. Eind vorig schooljaar heb ik besloten graag
weer deeltijd voor de klas te willen staan. Het onderwijsconcept en het
team van Antonius Abt sprak mij erg aan en daarom koos ik voor deze
school.
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FLITS!

Even voorstellen Regina en Odette
Inspectiebezoek
Scores CITO mei/juni 2019
Inspiratietafel: Onze website
Gym en gymkleding
Kinderpostzegels
Tandzorg
Typecursus
Bruisend Engelen
Ouderbijdrage

Jenaplanschool Antonius Abt












Bij de kennismaking met de kinderen heb ik hen gevraagd wat ze graag
van mij wilden weten. Bij deze kennismaking met jullie deel ik graag een
deel van die antwoorden met jullie. Het één is mogelijk iets relevanter dan
het ander…: ik ben 29, ik ben jarig op 9 oktober, ik woon in Breda, ik ben
al 7 keer verhuisd, ik speel volleybal, ik ben voor NAC Breda, ik had
vroeger twee katten: Jip en Janneke, ik heb ooit een jaartje piano
gespeeld en ik heb een vriend (nog niet getrouwd en ook geen kinderen).
Samen met Sanne heb ik als doel de leerlingen van Koningshof, maar
natuurlijk ook deels de andere leerlingen van Antonius Abt, een fijn en
leerzaam jaar te geven, dus daar ga ik voor.

Inspectiebezoek
Vorige week kregen wij het bericht van de inspecteur van het onderwijs
dat zij op 5 november aanstaande, in het kader van het vierjaarlijks
onderzoek, de school komt bezoeken. Daaraan voorafgaand, op dinsdag
29 oktober, zal er een startgesprek met het bestuur (Helma)
plaatsvinden.
Op dinsdag 5 november is het schoolbezoek en heeft de inspecteur o.a.
gesprekken met de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad en met
teamleden. Ook bezoekt de inspecteur een aantal groepen en toetst hij/zij de algemene
schooldocumenten en de documenten met betrekking tot de ondersteuning en begeleiding. In
het startgesprek wordt bepaald waar hij/zij specifiek naar komt kijken.
We gaan die dag natuurlijk laten zien waar we trots op zijn en wat al heel goed gaat. Natuurlijk
bespreken we ook onze ontwikkelagenda en onze ambities. We zien met vertrouwen het
inspectiebezoek tegenmoet en verheugen ons op de feedback van de inspectie als externe
“critical friend”.
WIJ GAAN IN ELK GEVAL SCHITTEREN EN STRALEN DIE DAG!!

Scores eindtoetsen
In de schoolgidsbijlage van 2019-2020 heeft u al iets kunnen lezen over
onze resultaten op de CITO toetsen in de groepen 3 tot en met 8 van
mei/juni 2019 op schoolniveau. In deze Flits een compleet overzicht voor u
van onze schoolresultaten, waarop wij trots zijn.
Spelling
Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar

Begr. Lezen
3
4
5
6
7

A
B
A
C
A

B
B
B
C
B

Rekenen
A
B
C
C
C

Techn. Lezen
A
A
B
B
A

*De scores zijn CITO A t/m E scores van de gehele school op leerjaarniveau

Wij zijn extra trots op de resultaten van spelling. Spelling was vorig jaar ons speerpunt, omdat
de resultaten van spelling in alle groepen achterbleven. Nu zijn de resultaten van spelling in alle
groepen voldoende tot goed, met uitzondering van groep 6. Alle kinderen en groepsleiders
hebben hier heel hard aan gewerkt onder begeleiding van Insula. Dit jaar gaan we de ingezette
koers verder verbeteren en ervoor zorgen dat het nieuwe aanbod en de aanpak ook geborgd
wordt.

Kinderboeken week
Van 2 t/m 13 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Op school besteden wij daar
uiteraard ook aandacht aan in de groepen.
Omdat Bruna graag samen met scholen,
ouders/verzorgers én kinderen het lezen van
kinderboeken wil stimuleren organiseert zij een
fantastische scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis
kinderboeken de school bij Bruna mag uitzoeken!
Vorig jaar is er voor ons ook flink gespaard en hebben we een mooie aanvulling kunnen doen op
onze schoolbieb met enkele boeken. Spaart u dit jaar ook weer voor ons mee?
Dit jaar wordt het extra leuk, want we zijn een samenwerking aangegaan met Jozua Douglas,
de leukste kinderboekenschrijver van Nederland, die net als Bruna de leesprestaties van
kinderen wil verhogen. Jozua Douglas heeft een eigen website: https://www.jozuadouglas.com/
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'?
 Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon(nen) in op
school;
 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van
2 t/m 13 oktober 2019);
 De school levert de verzamelde kassabonnen voor 15 november 2019 in;
 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de
school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag;
 Daarvan kopen wij boeken voor de klassenbieb!
Wij hopen dat jullie ons willen helpen, want leesplezier creëer je samen!

Inspiratietafel
Afgelopen week hadden wij op woensdag een inspiratietafel
met als thema: “Onze Website”. Deze keer waren er helaas
niet zo veel ouders. Met de aanwezige ouders hebben wij
samen gekeken naar onze website. We hebben samen
gepraat over wat je als ouder voor informatie wilt
terugvinden op de website, welke informatie je terug wilt
vinden in Schoudercom, wie de doelgroep is, de lay-out en
technische wensen. De tips die de aanwezige ouders aan
ons meegaven waren onder andere:
Doelgroep:
Nieuwe ouders/externen
Technisch:
Op telefoon goed te lezen, website in app, lees meer knoppen
Lay-out:
Kortere teksten, overzichtelijker door meer basisknoppen en minder uitrolmenu’s
Inhoudelijk: Opnemen: Resultaten en uitstroom
Opnemen: Waar wordt het schooladvies op gebaseerd
Opnemen: Werkplaats en Jonge Kind Groep benoemen
Opnemen: Stamgroepouders / ouderparticipatie
Opnemen: Wat zijn onze rituelen
Opnemen: Video als dat kan/mag
Opnemen: Koppenboek / teamfoto
Opnemen: Veiligheid / pesten allergie
Opnemen: Archief met vastgestelde beleidsstukken die relevant zijn voor ouders
Fouten weghalen; er staan onjuistheden in (vakantie-Plusklas)
Nieuws en agenda echt actueel houden

Fijn dat deze ouders hun ideeën met ons wilde delen. Wij gaan ze gebruiken om onze site te
verbeteren.
De volgende inspiratietafel is op woensdag 12 februari op locatie Slot.
Het onderwerp zullen we tijdig bekend maken via de flits.
U bent toch zeker van de partij om met ons een “bakkie koffie te doen” en na te denken over
het ingebrachte onderwerp.

Gym en gymkleding
Weet je dat gymkleding en gymschoenen echt nodig zijn om te gymmen?
Het is goed om de kinderen verantwoordelijk te maken voor hun gymspullen
en schoolspullen. Maar het komt wel erg vaak voor dat kinderen geen
gymspullen bij zich hebben en dus niet mee kunnen gymmen. Willen jullie
de kinderen helpen herinneren?
Woensdag
Donderdag

BB groepen van Slot en Park gym
MB groepen van Slot en Park gym

Kinderpostzegels en ons goede doel
Dit jaar doen we als Bovenbouw weer mee aan de
kinderpostzegelactie. Van woensdag 25 september t/m
woensdag 2 oktober 2019 gaan de kinderen van de
bovenbouw op pad om kinderzegels en kaarten te
verkopen. De bovenbouw heeft als goed doel "de warm
welkom tas" gekozen. Dus met het kopen van zegels
en/of kaarten steunt u meteen een mooi goed doel. Op de
site is er nog veel meer te vinden over de actie.

Tandzorg van groot belang!
Afgelopen tijd is er veel te doen geweest in het nieuws over
het feit dat kinderen weinig tot geen bezoek aan de tandarts
brengen. Ook Centrum voor Tandzorg wil dit graag weer
onder de aandacht brengen. Twee keer per jaar staan zij
dan ook voor onze school met de Dental Car voor de
halfjaarlijkse controles. In de bijlage vindt u een flyer met
meer informatie.

Type cursus

Carmen van Tiepiess verzorgt weer een leuke typecursus op
onze school. Zij start na de kerstvakantie weer met een nieuwe
cursus. Het is super fijn als je een typediploma hebt. In de flyer
meer vindt u meer informatie.

Bruisend Engelen
Het Engelens weekend is in volle gang. Gister hebben wij een lunch in de
tent gekregen van Plus Mulder. Het was de bedoeling/afspraak dat we
een rondje kermis zouden krijgen en dat de kermis vanaf 12.00 uur
speciaal voor ons open zou zijn. Ook waren er diverse oudhollandse
spelen. De kinderen hebben genoten van de lunch, de kermis, de
spelletjes en het prachtige weer.
Als team hebben wij ook genoten, maar ook heel veel tips voor de organisatie. Helaas was er
door het overlijden van een kermisman geen draaimolen. Een vijftal attracties is gewoon niet

komen opdagen. Het uitdelen van de “bonnetjes” verliep niet OK en nog veel meer. We beseffen
dat dit het eerste jaar is, het jaar van uitproberen, vallen en opstaan. Natuurlijk ondersteunen
wij dit prachtige initiatief en zijn we ook volgend jaar weer graag van de partij. We denken
graag mee over het verbeteren van de opzet en de organisatie en focussen op dat wat goed
ging en de geweldige sfeer die er was.

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Alle oudste kinderen van het gezin krijgen aanstaande maandag twee
enveloppen mee naar huis. Hierin zitten de overeenkomst(en) voor de
ouderbijdrage en de leerlingstamkaart(en) per gezin. Wilt u de
stamkaart(en) goed controleren/aanvullen en ondertekenen, zodat wij
onze administratie weer op orde hebben. Het is de bedoeling dat alles
(ouderbijdrage en stamkaart(en)) voor 01 oktober ingeleverd zijn op
school. Alvast heel erg bedankt.

