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Beste ouders en verzorgers,
In deze Nieuwbrief veel informatie over de week tegen het pesten. Wij vragen hiervoor
uw speciale aandacht en hopen dat zoveel mogelijk ouders en kinderen met stippen op
hun handen naar school komen en vooral in gesprek gaan met elkaar! Nieuwsgierig
geworden? Lees de nieuwsbrief goed door!
Ook

vragen

we

uw

aandacht

voor

de

bijlage

over

de

middelen

voor

de

werkdrukverlichting. In de bijlage proberen we zo goed mogelijk uit te leggen wat dit
concreet voor onze leerkrachten en uw kinderen betekent. Bij vragen kunt u altijd bij
de directie of uw afvaardiging in de MR terecht!

Op donderdagavond 13 september heeft een groot aantal leerkrachten
van de school, samen met medewerkers en vrijwilligers van Kober en de
wijkvereniging samen schilderijen gemaakt. Deze schilderijen zijn vanaf
zaterdag 22 september (Burendag) te zien in de school. U leest erover
verderop in de Nieuwsbrief. U zult ook zien dat het gebouw er letterlijk
van opfleurt! De school is die dag ook open, dus u kunt rondlopen over de
gangen. U zult dan zien dat een aantal thema’s terugkomen die we ook
proberen uit te dragen in onze missie en ons dagelijks handelen. U bent
van harte welkom!

Voorstelronde vertrouwenspersonen/ Week tegen het
pesten
Woensdag 19 september houden wij, de vertrouwenspersonen; meneer Menno en juf Anneke, onze
jaarlijkse voorstelronde.
Er wordt dan uitgelegd aan de hand van een rollenspel/ prentenboek/ verhaal, hoe wij met elkaar om
horen te gaan. De poster met “Zeg Nee” en “Stop Hou Op” zal uitvoerig besproken worden. Evenals
onze rode en groene vlag ( pestprotocol), die voor de meeste kinderen al goed bekend is.
Wij zijn er voor klachten die zich voordoen binnen de schoolsituatie;
1 tussen leerlingen onderling
2 tussen leerling en personeel
3 tussen personeel onderling
4 tussen leidinggevende en personeel
Wij zijn wettelijk aangesteld en een paar taken van ons zijn:


Eerste

opvang: bieden

van

emotionele

steun,

geven

van informatie

over

mogelijke

vervolgstappen


Doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon bij een klacht



preventieve taken: voorstelronde aan leerlingen en team



voorlichting geven over (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie



begeleiding: nazorg bieden, begeleiden van leerlingen d.m.v. gesprekken, onderhouden van
contacten met leerkrachten m.b.t. problemen van een leerling of een groep leerlingen

De voorstelronde vindt plaats in de week van 17 t/m 21 september. Deze sluit mooi aan bij “de
week tegen pesten” Het thema voor 2018 is:

Wij besteden deze week in onze groepen extra aandacht aan dit thema. De week tegen het
pesten sluit mooi aan op de openingsviering/ voorstelronde, Trefwoord en alle andere activiteiten
die wij doen omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Goed begin
De Week Tegen Pesten legt de basis voor een fijn en veilig schoolklimaat voor de rest van het
schooljaar. De eerste weken na de zomervakantie vormen namelijk een belangrijke periode in het
proces van groepsvorming. Deze gouden weken zijn doorslaggevend voor hoe er de rest van het
jaar met elkaar wordt omgegaan.

In het kader van deze week tegen pesten, willen wij u vragen of u thuis ook even aandacht aan dit
onderwerp zou willen schenken. Misschien vindt uw kind het leuk om er samen over te praten en te
lezen, of er zelf iets over te vertellen, te lezen of te tekenen/knutselen.
Er zijn ook filmpjes/informatie te vinden op o.a. de websites
http://www.pestweb.nl en moed.nl
https://www.zapp.nl/1741-week-tegen-pesten
Vrijdagmiddag 21 september ( vanaf ongeveer 14.45u) sluiten we deze week gezamenlijk af met
een “VUIST” tegen pesten op het schoolplein. Alle kinderen hebben 4 stippen op hun handen
getekend. Stip-it!
De 4 stippen verwijzen naar vier afspraken die helpen om pesten tegen te gaan van het Manipest.
Dit zijn de afspraken:



Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!



Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.



Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!



Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.
Ook voor ouders?
STIP-IT is een soort van antipestvirus. Hoe meer mensen ze op hun handen hebben, hoe sneller
het virus zich verspreidt. Dat geldt dus ook voor ouders! Door als ouder de 4 stippen te plaatsen,
geef je aan je kind de boodschap dat jij ook duidelijk kiest tegen pesten. Je zet hierdoor de deur
open voor gesprek met je kind dat misschien omstaander is, gepest wordt of zelf pest. Hoe pak je
zo’n gesprek best aan? We geven je vier tips, voor elke stip eentje!

Iedereen is bij deze uitgenodigd om samen met kinderen mee doen om een “VUIST” tegen het
pesten te laten zien.

Wij laten ons zien!!!

Met vriendelijke groeten,
Meneer Menno en juf Anneke

Werkdrukverlichting en extra ondersteuning in alle
groepen
In het vorige schooljaar is er door leerkrachten en vakbonden gestreden voor
werkdrukverlichting en loonsverhoging in het basisonderwijs. Dat staat nu verankerd in de
nieuwe cao. Elke school mag zelf bepalen hoe ze het extra geld voor de verlichting van de
werkdruk inzetten en verantwoorden dit naar de MR en het ministerie. De enige eis is dat
elke leerkracht op school moet kunnen merken dat de werkdruk minder wordt.
D’n Overkant heeft ervoor gekozen om een extra leerkracht aan te nemen. Deze leerkracht
(juf Guusje) werkt elke dag in een andere groep, waardoor de groepsleerkracht tijd krijgt
om administratief werk te doen, gesprekken met collega’s te voeren, rapporten te schrijven
of andere zaken die zorgen voor werkdrukverlichting. Wij laten onze leerkrachten vrij in
de keuze die zij hierin maken. Ook mogen de leerkrachten zelf weten of zij dit op school
doen of thuis. In januari evalueren we met de leerkrachten en/ of hun afvaardiging in de
MR de gekozen werkwijze en passen die indien nodig aan. Het zou dus kunnen dat uw kind
thuiskomt en vertelt dat juf Guusje in de klas was. Op donderdag staat juf Guusje altijd bij
meneer Menno.
Wij staan als directie achter de keuze van ons team en willen echt werk maken van die
werkdrukverlichting. Hierdoor hebben wij ook besloten om juf Guusje niet in te zetten als
er geen vervanging is bij een zieke leerkracht. Dat betekent echter wel dat de situatie kan
ontstaan dat juf Guusje ergens in een groep is, de eigen groepsleerkracht buiten de klas
werkt en er groepen samengevoegd worden omdat er geen vervanging is voor een zieke
leerkracht. Ook dit gaan wij evalueren en indien nodig aanpassen. Want we willen het beste
voor kinderen en ook voor leerkrachten. Ook dit zullen wij steeds bespreken met de MR.
Hiernaast zitten wij dit jaar wat ruimer in de formatie. Dat betekent concreet dat we een
aantal leerkrachten hebben kunnen inroosteren om in alle jaargroepen te ondersteunen.
Die leerkrachten werken dan met groepjes kinderen of individuele kinderen. Die extra tijd
komt dus direct ten goede aan kinderen. Elke groep heeft dat een aantal keer per jaar en
leerkrachten verdelen dat zelf. Hierover hebben we de afspraak gemaakt dat er bij ziekte
van een leerkracht wel voor gekozen kan worden om die extra leerkracht in te zetten als
er geen vervanging is.
We begrijpen dat dit voor u als ouder ingewikkeld kan zijn en soms ook verwarrend. U kunt
met vragen hierover altijd terecht bij de directie of via uw afvaardiging in de MR.

Uitnodiging expositie D’n Overkant
Burendag Etten-Leur Ontmoet
Zaterdag 22 september 2018

De medewerkers van de Brede School D’n Overkant (basisschool, kinderopvang en
wijkvereniging Grient&Sanderbanken) zijn samen met de internationale kunstenaar
Geoffrey Wijn aan de slag gegaan in zijn eigen atelier in Roosendaal.

Op zaterdag 22 september is er een expositie van de gemaakte schilderijen die
permanent in Brede school Dn Overkant blijven hangen. Wethouder Van der Bijl zal de
expositie openen.
Tijd: 11.00 – 13.00uur
Locatie: Brede School Dn Overkant, Edward Poppelaan 18

Kom ook genieten van een bakje koffie met koek, loop rond om de schilderijen te
bezichtigen, maak kennis met de wijkvereniging, en buurtpreventieteam. Voor de
kinderen is er een sport en creatieve activiteit.

Jeugdgezondheidszorg West-Brabant
Fit & Fun Kids

Het online ouderportaal van de jeugdgezondheidszorg in West-Brabant.
Neem eens een kijkje op www.mkib.nl

Fit & Fun Kids:
Beleeft jouw kind geen plezier in bewegen en is jouw kind onhandig in zijn motoriek? Of
eet jouw kind met tegenzin fruit en groenten en heeft ongezonde eetgewoonten? Lees dan
snel verder over Fit & Fun Kids!
Bij Fit & Fun Kids leren kinderen met overgewicht gedurende 6 weken meer over een
gezonde leefstijl. Onder begeleiding van Kinderfysiotherapeut Anca Nijs ervaren ze dat fit
zijn leuk is. Door elke week te bewegen, werken de kinderen aan een betere conditie, meer
uithoudingsvermogen en kracht. Ze maken kennis met verschillende sporten en ontdekken
wat ze leuk vinden. Zelfvertrouwen en plezier in bewegen staan centraal. Daarnaast geeft
jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens jou en je kind in 3 gesprekken tips & trics over
een gezond eetpatroon en handvaten voor lastige eters.
Voor wie:
 Kinderen van 6-12 jaar met overgewicht of obesitas en/of motorisch laag
niveau.


Woonachtig in Etten-Leur.

Wanneer:
 Elke dinsdag van 16.30-17.30 in het Turfschip (Schipperstraat 2 Etten-Leur)
Startdatum:
 Instromen kan op elk moment.
Meer informatie en aanmelden:
 Kinderfysiotherapeut Anca Nijs: anca@praktijkleursehaven.nl of 076 - 50 157 05


Jeugdverpleegkundige Yvonne Coertjens: y.coertjens@ggdwestbrabant.nl of 0620854565

