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De Sint op school 
Vandaag hebben alle kinderen uit groepen 5,6,7 
en 8 hun surprises naar school gebracht. Die 
surprises staan tot vrijdag in quarantaine.  
 
Op vrijdag is het dan zover…..4 december.. de 
dag dat Sint op school komt. 
We starten om 8.30 uur gezamenlijk op het plein. 
De kinderen staan bij hun juffen, de ouders die 
willen wachten mogen achter het hek wachten, op 
gepaste afstand van elkaar. Met elkaar zingen we 
liedjes terwijl we wachten we op de Sint en zijn 
Pieten.  
 
Juf Karin heet de Sint welkom op onze school, 
waarna hij met zijn Pieten de school in gaat, 
gevolgd door de leerlingen.  
 
Als de Sint welkom is geheten en de school 
binnen is, gaan de kinderen ook naar binnen, naar 
hun eigen klas. 
 
 

 
 

 
 
Stagiaire in groep ½: Welkom Priscilla 
Mijn naam is Priscilla Heesakkers, ik ben 20 jaar 
en woon in Randwijk. 
Ik doe de opleiding pedagogisch medewerker 
kinderopvang niveau 3 (pw3) in Tiel op het ROC. 
Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik 
graag met kinderen wil werken. Zelf heb ik 7 
nichtjes en 2 neefjes waar ik vaak oppas en 
daarmee veel ervaring opdoe. 
  
Ik ga stage lopen in  groep  1/2 , ik ben aanwezig 
op de donderdag en vrijdag bij juf 
Marieke. 
Graag wil ik tijdens deze stage 
leren hoe ik zo pedagogisch 
mogelijk kan reageren in situaties 
en ik wil ook graag meer ervaring 
opdoen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Priscilla Heesakkers 
 
Bericht van de leerlingenraad 
De leerlingenraad is druk geweest de afgelopen 
weken. We praten u graag even bij. 
Nadat in overleg met juf Karin gekozen is voor 
het doel “zorgen dat we een pannakooi krijgen”, is 
de leerlingenraad hard aan het denken gegaan 
over wat de leerlingen van deze school zelf 
kunnen doen om te zorgen dat we het geld bij 
elkaar krijgen. 
Namens de leerlingen heeft de leerlingenraad 
mails gestuurd naar een aantal grote bedrijven in 
Opheusden, met de vraag of zij een bijdrage 
willen leveren, met daarbij het voorstel om ook 
iets terug te doen voor het bedrijf, zoals een heitje 
voor een karweitje. En één van die bedrijven heeft 
al gezegd dat ze een donatie willen doen! 
Daarover meer in het volgende Penseelstreekje.  
 
Ook naar de gemeente en naar de OR is een brief 
gegaan.  
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Verder denken de leerlingen elke vergadering na 
over nog meer manieren om geld in te zamelen 
voor dit doel en zoeken ze naar een goed geprijsde 
pannakooi. 
 
Ideeën zijn altijd welkom. Dus heeft u, of heeft 
uw kind, een goed idee, laat ze dat delen met 
Ahmad, Lisa, Mariam, Karam, Maya, Lars, 
Yousra of Roos (gr 8). 
 
Stichting Leergeld 
Graag brengen we u Stichting Leergeld onder de 
aandacht. 
 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om 
financiële redenen niet meedoen aan activiteiten 
die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. 
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil 
deze kinderen mee laten doen! 
Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij 
deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen 
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Leergeld biedt hen hiermee een springplank, 
waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden 
ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 
 
Ouders/voogden van schoolgaande kinderen, in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar die in de West-Betuwe 
(Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe 
en Tiel) wonen, kunnen een beroep doen op 
Stichting Leergeld Westbetuwe, als zij een 
inkomen of uitkering hebben die aantoonbaar 
lager is dan 120% van het bijstandsniveau. Ook 
ouders, die misschien meer verdienen dan deze 
norm, maar gebruik maken van een 
schuldenregeling kunnen in veel gevallen bij onze 
stichting terecht. 
Denkt u in aanmerking te komen en geholpen te 
zijn met een dergelijke regeling? Of kent u 
iemand die ermee geholpen kan zijn? 
Kijk dan op www.leergeld.nl/westbetuwe voor 
informatie over de voorwaarden. 
 
Vreedzame School 
We hebben inmiddels al geleerd dat er manieren 
zijn om op een prettige en veilige manier samen te 
spelen en te leren en dat iedereen daarin een taak 
heeft. We hebben geleerd hoe we conflicten 
kunnen oplossen op een fijne manier en we 
hebben aandacht besteed aan hoe we 
communiceren met anderen. 
 

 
 
In het nieuwe blok van de Vreedzame School 
staat het omgaan met gevoelens centraal. 
In de eerste plaats omdat het handig omgaan met 
gevoelens erg belangrijk is voor een goede 
communicatie en samenwerking tussen mensen. 
En ook omdat gevoelens zo’n belangrijke rol 
hebben in ruzies en conflicten. 
De leerlingen gaan leren om woorden te geven 
aan gevoelens en ze gaan leren om de gevoelens 
van zichzelf én anderen te herkennen.  
 
DUO vragenlijst 
Via de mail heeft u van DUO een 
tevredenheidsonderzoek ontvangen. Inmiddels 
heeft al 40% van de ouders deze enquête 
ingevuld. Daar zijn wij al hartstikke blij mee. Wij 
vinden het belangrijk om de mening van alle 
ouders te horen en willen u vragen de enquête 
alsnog in te vullen als u dit nog niet heeft gedaan.  
 
Kerstviering 
Vanwege Corona willen we ook met de 
kerstviering het aantal bewegingen beperken. 
Daarom hebben we een alternatief kerstfeest 
bedacht. 
Overdag organiseert het team kerstworkshops. 
Bovendien verzorgen zij een feestelijke lunch. 
De taalklas gaat wél door op die donderdag. 
 

 
 
Kerstgedachte 
Vanaf volgende week maandag mag u aan uw 
kind niet te zware houdbare voedingsmiddelen 
(blik, rijst etc) meegeven, die u kunt missen en 
waarmee u een ander wellicht een plezier doet. 
Wij geven die, rond de feestdagen, door aan 
stichting Geef! 
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Het verbeteren van het onderwijs van onze school en 
wetenschappelijk onderzoek 
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens 
over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die 
gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze 
school te verbeteren en voor onze gesprekken met 
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. 
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor 
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van 
taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. 
Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te 
analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze 
leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is 
belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op 
onze school beter te maken, maar ook het onderwijs 
in heel Nederland helpt verbeteren. 
 
De school gaat de resultaten van de taal- en 
rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan 
worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van 
onze 
leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in 
een veilige omgeving worden opgeslagen voor 
het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast 
zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar 
zijn voor andere mensen. 
 
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of 
school kunnen herkennen. Ook in openbare 
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te 
herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens 
vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van 
het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge 
regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle 
andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch 
bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens 
van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de 
school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens 
van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. 
 
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor 
onderzoek 
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan 
het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet 
beschouwd worden als ‘bijzondere’ 
persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van 
leerlingen) en omdat scholen volgens de 
onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs 
te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere 
persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en 
moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier 
niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, 
u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 

4 december      Sinterklaasfeest 
17 december Kerstviering overdag 
18 december 12:00!!!!! Start vakantie 
4 januari Eerste schooldag nieuwe jaar 
5 januari          Spreekuur schoolarts 


