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1. Start van het nieuwe schooljaar
Wat hadden de kinderen leuke verhalen over alles wat ze hebben meegemaakt en
ondernomen in de voorbije zes weken. En wat is die tijd omgevlogen met het mooie
weer! Deze week zijn we met veel enthousiasme weer gestart in het nieuwe
schooljaar. Samen maken we er weer een fijn schooljaar van!
2. Nieuwe collega’s
Dit schooljaar zijn er verschillende nieuwe collega’s gestart op onze school. Mogelijk
heeft u hen al gezien. Graag stellen Eefje Bustin (IB) en Jenneke Bremmers (CJG)
zich al aan u voor. Maud Jansen (groepsleerkracht 6/7) en Linda Janssen
(administratief medewerker) volgen in de eerstvolgende nieuwsbrief.
Beste ouders,
Wellicht hebben we afgelopen week al even kennis gemaakt of hebben jullie me aan
de poort zien staan. Middels dit bericht wil ik me nog even nader aan jullie
voorstellen. Mijn naam is Eefje Bustin. Ik woon samen met mijn man en twee
kinderen in Posterholt.
Vanaf dit schooljaar zal ik op ’t Keuningshöfke aan de slag gaan als intern
begeleider. Ik zit al enige tijd in het onderwijs, sinds 2003 ben ik werkzaam als
leerkracht en vanaf 2009 als intern begeleider. Een afwisselende en mooie baan.
Een goede samenwerking tussen thuis en school vind ik van groot belang. Door
goede afstemming kunnen we samen aan de optimale ontwikkeling van uw
kind(eren), onze leerlingen werken.
Heeft u vragen, opmerkingen? Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag tot 12.00 uur
en donderdag. Maak gerust een afspraak of kom eens binnenlopen.
Groeten,
Eefje Bustin-Voesten
Beste ouders,
Ik ben Jenneke Bremmers van het Centrum voor jeugd en gezin(CJG). Vanaf dit
schooljaar ben ik de contactpersoon voor deze school. Het CJG is een professionele
organisatie voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp in Midden-Limburg. Je
kunt bij het CJG terecht met kleine en grote vragen over de opvoeding en
ontwikkeling van je kind. Een keer per maand ben ik de woensdagochtend op school
aanwezig. Heeft u vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van uw kind, kom
dan gerust eens binnen lopen. U kunt mij ook bellen/mailen als u een vraag heeft.
Mijn emailadres: jenneke.bremmers@cjgml.nl en mijn telefoonnummer: 0689970361
Met vriendelijke groet,
Jenneke Bremmers

3. Schoolregels
Vanaf deze week gelden uiteraard ook weer onze schoolregels. Deze vindt u terug in
de schoolkalender op blz. 29 en 31 t/m 33.
- Om 8.15u wordt de schoolpoort geopend.
- Ouders kunnen met hun kinderen meelopen het schoolplein op. Vervolgens
komen de kinderen alleen het schoolgebouw binnen. Dat betekent dat u
afscheid kunt nemen van uw kind op het schoolplein of bij de schooldeur.
- Alleen bij nieuwe instromers vragen wij ouders de eerste 2 schoolweken mee
naar binnen te komen. Wanneer uw kind al zelfstandig genoeg is en zich al
vertrouwd genoeg voelt om zelf naar binnen te komen, dan is dat uiteraard
ook prima.
- Heeft u een korte mededeling of een kleine vraag, dan kan dat bij het naar
binnengaan of direct na schooltijd. Heeft u behoefte aan een gesprek, dan
vragen we u om een afspraak te maken.
- Om 8.30u wordt de schoolpoort gesloten. Wilt u er samen met ons op letten
dat de schoolpoort onder schooltijd gesloten blijft i.v.m. de veiligheid van de
kinderen? Wanneer u gedurende de dag op school moet zijn, vragen wij u aan
te bellen bij de voordeur.
- Wanneer uw kind vanwege ziekte niet naar school kan komen, verwachten wij
dat u uw kind voor 8.30u afmeldt op school. Dit kan telefonisch of via het
ouderportaal. Wanneer wij geen absentie hebben ontvangen, zoeken wij vanaf
9 uur telefonisch contact met ouders van de afwezige leerlingen.
- Vanaf 14.45u kunnen ouders het schoolplein oplopen om hun kind(eren) op te
halen. Dit geldt in elk geval voor ouders van alle kleuters. De groepsleerkracht
laat de kinderen namelijk door de deur van het lokaal naar buiten zodra zij de
ouders/verzorgers/opvang van het kind heeft gezien. Mochten de kinderen
opgehaald worden door iemand anders dan gebruikelijk, wilt u dat dan tijdig
doorgeven aan de groepsleerkracht?
- Honden zijn niet toegestaan op het schoolterrein.
- Op school geldt een algemeen rookverbod. In het schoolgebouw of op het
schoolterrein mag daarom niet gerookt worden.
- De kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten als de bel gaat.
- Gevonden voorwerpen zijn terug te vinden naast de ingang van groep 4 t/m 8.
Aan het einde van iedere maand worden alle resterende spullen weggegooid.
- In principe worden er op school geen zelfzorgmiddelen gegeven zoals
paracetamol etc. Wanneer kinderen ziek worden op school, nemen wij contact
op met ouders om het kind op te komen halen. Wilt u er derhalve voor zorgen
dat we altijd over de meest actuele contactgegevens beschikken?
- Ouders/verzorgers van kinderen die gedurende de dag medicatie nodig
hebben, hebben voorafgaand schriftelijk toestemming (medicijnprotocol)
verleend voor het toedienen van deze medicatie op school, waarbij er ook
afspraken over de toediening zijn vastgelegd. Dit gebeurt altijd in overleg met
leerkracht en IB/directie.
- Verlof kan uitsluitend worden aangevraagd om ‘gewichtige redenen’ en
middels het standaard aanvraagformulier verlof dat te verkrijgen is via directie,
website en ouderportaal. Zie hiervoor ook blz. 25 van de schoolkalender.
- Bij (vermoedens van) ongeoorloofd schoolverzuim doen wij altijd melding bij
de leerplichtambtenaar.
- Mede n.a.v. de AVG, welke op 25 mei 2018 in werking is getreden, is het niet
langer toegestaan dat ouders en externen beeld- (o.a. foto, video) en/of
geluidsopnames maken op schoolterrein. Vanuit school worden foto’s
gemaakt van activiteiten welke, met uw toestemming, op het Ouderportaal
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worden geplaatst. Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse toestemmingsverklaring
hiervoor.
Gebruik van mobiele telefoon, maar ook de smartwatch of vergelijkbare
apparaten waarmee opnames kunnen worden gemaakt is voor kinderen niet
toegestaan op school. Dat betekent dat deze apparaten niet mee naar school
mogen worden meegenomen. De leerlingen die om veiligheidsreden op weg
van en naar school een mobieltje bij zich hebben, hebben hiervoor
toestemming nodig van de leerkracht. Voor aanvang van de lessen wordt het
mobieltje uitgezet en ingeleverd bij de leerkracht. Na schooltijd ontvangt de
leerling het mobieltje weer terug.
Een veilige leer- en werkomgeving kan alleen in een klimaat van acceptatie,
respect en vertrouwen gerealiseerd worden. Daarbij is het belangrijk dat er
duidelijkheid is over de manier waarop het onderwijs ingericht is, de spelregels
in de omgang met elkaar duidelijk zijn en er sprake is van heldere
communicatie tussen alle betrokkenen. Leerlingen, ouders en team volgen
hierbij de gemaakte afspraken uit het document ‘sociale veiligheid in
doorgaande lijn. Van ouders verwachten wij dat zij achter het beleid van de
school staan. Dat geldt ook in hun reactie naar hun kind. Vragen, twijfels,
onduidelijkheden worden met de leerkracht besproken, zonder hun kind
daarbij te betrekken.

4. Verkeer
Om de verkeersstroom tijdens het halen en brengen in goede banen te leiden,
hanteren wij enkele afspraken:
 Vanwege de beperkte stallingruimte op het schoolplein én de verkeersdrukte
in de nabijheid van de school mogen kinderen die wonen binnen het “vierkant”
Prinsenbaan – Op de Driessen – Frederikstraat – Haverterstraat – Kerkstraat
uitsluitend te voet naar school komen c.q. naar school worden gebracht en
gehaald.
 Kinderen die buiten dit gebied wonen, mogen met de fiets naar school komen.
 Loop met uw kinderen over de stoep; steek nooit het Koningsplein schuin
over.
 Probeer het brengen met de
auto tot een minimum te
beperken. Breng de kinderen
eens vaker met de fiets!
 Let op uw snelheid; het hele
gebied in de nabijheid van de
school is een 30-km zone.
 Bijgaand vindt u een
plattegrond van de
verkeerssituatie op en rondom
het Koningsplein. We willen u
vriendelijk vragen om de
voorgestelde rijrichting te
hanteren in het belang van de
veiligheid van alle kinderen.
 Wilt u bovenstaande
informatie ook delen met
anderen (bijv. opvang, oppas, grootouders) die uw kind van school halen?
5. Tweewekelijkse nieuwsbrief

Vanaf deze week ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief, welke telkens op de
vrijdag in de even weken zal worden verspreid via het Ouderportaal en de
schoolwebsite.
6. Schoolgids en schoolkalender 2018-2019
Afgelopen dinsdag heeft u via het jongste kind uit uw gezin wederom de
schoolkalender ontvangen, waarop alle reeds bij ons bekende activiteiten zijn
vermeld.
De digitale schoolgids is via onze website www.keuningshofke.nl te raadplegen en
eveneens terug te vinden in de Digitale boekenkast op het Ouderportaal . Mocht u
toch behoefte hebben aan een papieren schoolgids, dan kunt u dit kenbaar maken bij
de directie.
7. Rapporten
Voor de zomervakantie hebben alle kinderen hun rapport ontvangen. Wilt u de
rapportmap weer mee teruggeven naar school en inleveren bij de nieuwe
groepsleerkracht, als dit nog niet is gebeurd? Dan kunnen wij daar op 4 december
(groep 3 t/m 8) en 5 februari (groep 1 en 2) weer het eerstvolgende rapport aan
toevoegen.
8. Hoofdluiscontrole (herhaling)
Afgelopen week heeft de 1ste hoofdluiscontrole plaatsgevonden voor de hele school.
We zijn blij te kunnen melden dat de school nog steeds hoofdluisvrij is.
9. Nieuwjaarsreceptie (herhaling)
Ouderbetrokkenheid begint met het investeren in een relatie aan het begin van het
jaar. Mede om deze reden, organiseren we in het begin van ieder schooljaar per klas
een nieuwjaarsreceptie. Ouders willen uiteraard ook graag weten over wie hun kind
thuis regelmatig vertelt, bij wie hun kind gaat spelen of bij wie hun kind naar een
verjaardag gaat. Ook krijgen ouders en kinderen meer begrip voor elkaar wanneer zij
het verhaal achter een gezin horen. Het is in onze ogen dan ook belangrijk dat
ouders elkaar (beter) leren kennen en zich zo ook mede verantwoordelijk voelen voor
elkaars kinderen. We hebben elkaar nodig om de schooltijd van elk kind tot een fijne
tijd te maken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kunnen leerkracht, ouders en kinderen
in een informele setting, gedurende 45 tot 60 minuten, kennis maken met elkaar
en/of elkaar ontmoeten. We verwachten alle ouders samen met hun kind op deze
bijeenkomst. Gezien de geplande activiteit is het niet wenselijk dat broertjes/zusjes
meekomen naar de nieuwjaarsrecepties van andere klassen.
In 2018-2019 zijn de nieuwjaarsrecepties gepland op de volgende momenten:
Maandag 27 augustus:
19u gr. 2/3
20u gr. 7/8
Dinsdag 28 augustus
19u gr. 1/2
Woensdag 29 augustus
19u gr. 4/5
20u gr. 6/7
10. Startgesprekken (herhaling)

In de eerste maand van het schooljaar vindt er voor elke leerling een startgesprek
plaats tussen school, ouders en hun kind. Tijdens dit gesprek zal er aandacht zijn
voor o.a.:
 persoonlijke kennismaking,
 het bespreken van de wederzijdse verwachtingen voor het komende
schooljaar,
 het bespreken van de kansen en uitdagingen die er zijn voor elk kind
 het komen tot afspraken op welke wijze we het kind hierbij kunnen
ondersteunen op school en thuis
 en leggen we in een ‘communicatieplan op maat’ vast op welke
momenten (met en/of zonder kinderen) we elkaar gedurende het
schooljaar opnieuw spreken over de ontwikkelingen van uw kind.
Door deze werkwijze ervaart elke leerling, al vanaf de start, dat zijn ouders en de
leerkracht(en) nauw samenwerken. U zult dan ook begrijpen dat het noodzakelijk
is dat alle ouders met hun kind aanwezig zijn bij dit startgesprek. Via het
Ouderportaal kunt u zich inschrijven voor dit startgesprek op een passende dag
en tijd.
Naast het startgesprek hanteren wij de afspraak dat we nog minimaal één keer
per jaar persoonlijk contact hebben over de voortgang.
11. Oproep hulpouders
Vanuit school doen wij geregeld een beroep op ouders voor hulp bij tal van
activiteiten. Om dit in goede banen te leiden hebben wij hiervoor een aantal
richtlijnen en afspraken opgesteld. Deze zijn terug te lezen in het Protocol ouderhulp
via de Digitale boekenkast op het Ouderportaal. Wanneer u zich opgeeft als
hulpouder, gaan wij er vanuit dat u bekend bent met deze afspraken en zich hieraan
conformeert.
Schoolwas
Is er een ouder die in de gelegenheid is om ons te helpen met de schoolwas? Het
gaat telkens om een boodschappentas (welke voornamelijk gevuld is met
poetsdoekjes, handdoeken en theedoeken). Eens per 4 weken krijgt u op vrijdag
deze tas mee naar huis, waarna de inhoud gewassen en gevouwen weer wordt
geretourneerd.
Werkgroep Hoofdluis
Na dit schooljaar zullen verschillende ‘kriebelmoeders’ stoppen met de werkgroep
hoofdluis omdat hun kinderen de basisschool verlaten. Daarnaast kunnen wij ook
gedurende dit schooljaar extra hulpouders heel goed gebruiken bij de
hoofdluiscontroles. Deze vinden op maandag na iedere vakantie plaats tussen circa
8.30-10.15u. Heeft u wellicht tijd om ons hierbij te ondersteunen, zodat we de school
hoofdluisvrij kunnen houden?
U kunt zich voor beide activiteiten persoonlijk of per mail opgeven bij Karen
Quaedackers, karen.quaedackers@innovo.nl
12. Data-overzicht
27 augustus, 14.45u
27 augustus 19u

Verkoop ‘oude’ biebboeken in het
handvaardigheidslokaal
Nieuwjaarsreceptie Groep 2/3, met
aansluitend informatie over het
aanvankelijk leesproces voor

27 augustus 20u
28 augustus 19u
29 augustus 19u
29 augustus 20u
30 augustus
27 augustus /m 21 september

3 september
4 september, 15-16.15u
5 september, 8.30-10u
5 september
10 september
13 september
19 en 26 september
28 september
Met vriendelijke groet,
Team basisschool ’t Keuningshöfke

belangstellenden
Nieuwjaarsreceptie Groep 7/8
Nieuwjaarsreceptie Groep 1/2
Nieuwjaarsreceptie Groep 4/5
Nieuwjaarsreceptie Groep 6/7
Eerste Bindersdag: Thema Zomer
Startgesprekken met alle kinderen.
Inschrijving vindt plaats via het
Ouderportaal
Verkeersdag, project F.I.E.T.S.
Regiegroep Ouderbetrokkenheid
Inloopspreekuur CJG
Vergadering Oudervereniging
Studiedag – Alle leerlingen vrij!
Open Monumentendag – excursie naar
Echt (groep 7 en 8)
GIPS groep 7 en 8
1e bijeenkomst leerlingenraad

