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TitelFietsen op het schoolplein

Leerlingen en ook ouders, die kinderen op 
de fiets komen brengen, willen we vragen 
te LOPEN op de speelplaats. Dit voorkomt 
allerlei nare ongelukjes.

Hallo allemaal,
Ik wil me even voorstellen.
Mijn naam is Cassandra Langermans Banfield 
en afkomstig uit Aruba.
Ik ben in juli verhuisd naar Nederland en dit 
schooljaar gestart als deeltijd leerkracht in 
groep 8. Bij aankomst kreeg ik een warm 
onthaal door zowel het team en de leerlingen. 
Ik voel me thuis.
In 1986 heb ik mijn onderwijsdiploma gehaald 
en na een jaartje in Nederland nog wat 
gestudeerd te hebben, ben ik in 1987 voor de 
klas gaan staan. Zowel in Sint Maarten als 
Aruba heb ik les gegeven in het Katholieke 
basis onderwijs. Dit schooljaar vier ik 35 jaar 
in het onderwijs.
Naar muziek luisteren, lezen en reizen zijn 
mijn hobby’s.

Mijn naam is Karin van den Heuvel. Sinds dit 
schooljaar sta ik samen met juf Carla in groep 
6. Sinds dit schooljaar start ik als nieuw lid van de 
MR.
Ik vind het zeer interessant om mee te denken over 
het schoolbeleid om samen keuzes te maken wat 
goed is voor de kinderen/ouders/leerkrachten op 
school. Ik heb er zin.

Hallo allemaal, ik ben Rik Lijbers, de nieuwe vakleerkracht voor lichamelijk 
opvoeding.
Ik ben 22 jaar oud en kom uit Drunen.
Als sportleraar klinkt het een beetje cliché, maar mijn grootste hobby is 
sporten. Vrijwel elke vorm van beweging spreekt mij aan waarbij voetbal mijn 
eigen sport van jongs af aan is. Ik voetbal bij RKDVC in Drunen. Daarnaast vind 
ik het super leuk om een groep enthousiaste kinderen in beweging te zetten en 
ze te helpen en zien verbeteren in hun bewegingsvaardigheid.’

Met sportieve groet,
Rik Lijbers
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Week tegen pesten

Opening Kinderboekenweek
Op dinsdag 4 oktober openen we met de hele 
school de Kinderboekenweek! In de weken 
erna zullen er volop leesactiviteiten zijn in alle 
groepen, in het thema van dit jaar: Gi ga groen. 
Hierbij genieten de kinderen van boeken 
waarmee ze een echte natuurheld worden!

Ieder jaar organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten, ondersteund door 
het ministerie OCW. Dit jaar is het thema: Grapje! Moet toch kunnen?! gekozen. 
Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat.
Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, maak je een goedestart in 
het nieuwe schooljaar waarin je met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school.
Humor en het maken van grappen heeft veel positievekanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt
voor verbinding en betrokkenheid. Juist begin van het schooljaar is dit belangrijk.
Een groep waarin lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid en een positieve nor
m zet. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in 
de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is
dit precies waar het ook mis kan gaan. 
Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep
uitgesloten en dreigt dit een norm te worden? Het maken van grapjes begint vaak klein. 
Het gaat dan om opmerkingen die we niet meteen pesten noemen, maar wel een onveilig of vervelend g
evoel geven. Dit wordt micro-agressiegenoemd.
“Op het moment zelf lijken microagressies misschien klein of onbeduidend, maar 
ze stapelen zich op en kunnen mensen het gevoelgeven dat ze er niet bij horen.
Het is alsof iemand je keer op keer hard en op dezelfde plek in je 
arm prikt. Eén prik doet misschien niet zo’n pijn. Maar na verloop van tijd raakt die plek gekneusd, en do
et elke prik meer pijn dan de vorige.”1 Op deze manier kunnen grappen uitdraaien op pesten. Grapje! 
Moet toch kunnen?! brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, grenzen, weerbaarheid, 
maar ook over verschillende meningen en opvattingen: Is iets grappig of grensoverschrijdend? 
En wie bepaalt dat eigenlijk? Een simpel antwoord is er niet altijd, maar kinderen in een veilige setting 
laten oefenen geeft ze belangrijke vaardigheden meevoor hun toekomst.

In de klassen hebben we hier op diverse manieren aandacht aan besteed, zoals het bekijken van diverse 
filmpjes, diverse werkvormen en het voorlezen van prentenboeken, enz.
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Het Kinderboekenweekgeschenk 
2022 is dit jaar het boek 
'Waanzinnige boomhutverhalen'', 
geschreven door Andy Griffiths en 
Terry Denton.



JPS nieuws

Survivaldag groep 6 en 7

AVG leerlingen / beeldgebruik
Stichting Scala heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dat doel te bereiken is het 
nodig om gegevens van de kinderen vast te leggen en op andere manieren te verwerken. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de 
leerresultaten bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te 
sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en de leerplichtambtenaar.

Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met u en uw 
kind hebben of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. In sommige gevallen verwerken wij 
gegevens omdat wij het belangrijk en gerechtvaardigd vinden om dat te doen. Wij maken daarbij altijd een 
afweging tussen ons belang en het belang en de privacy van uw kind.

In de overige gevallen zullen wij u toestemming vragen om gegevens van uw kind te verwerken. De 
toestemming wordt gevraagd voor de inschrijfduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven toestemming 
op ieder gewenst moment wijzigen of intrekken. Jaarlijks zullen we u wijzen op uw recht om de eerder 
gegeven toestemming te wijzigen of in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken via social school of door 
rechtstreeks te malen naar de schooldirectie.

Groep 6 en 7 zijn op survival geweest. Een dag vol uitdagingen, teambuilding, grenzen verleggen en heel 
veel plezier!
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Atelierdag groep 6

Honden op het schoolplein

Titel

Het is heel mooi dat u blij bent met uw hond en 
voor veel kinderen is het ook een prachtige manier 
om te leren voor een dier te zorgen. Maar niet elk 
kind is even vrij in de omgang met honden. En 
behalve bang, zijn sommige kinderen ook nog eens 
allergisch voor een hond. Vandaar dat we u willen 
vragen om niet met honden op het plein of in de 
school te komen.

Op donderdag 29 september heeft groep 6 een Atelierdag gehad bij het Pieck 
in Drunen. Ze kregen schilderles, ukelele-les en werken met leer!
Wat een talenten, allemaal!
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Opleuken schoolplein
We hebben mooie nieuwe toestellen gekregen op 
het plein.
We zouden graag de tegels er omheen ook willen 
opleuken.
De ideeën zijn er (zie foto), de verf ook. Nu nog 
enthousiaste hulp.
Wie o Wie? Dag en tijd in overleg met Karin 
Herrings.
Het verven kan onder schooltijd, maar wel alleen 
met droog weer.


