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Ontwikkelingen op onze school 
Schoolplan 
Dit schooljaar zijn we samen met het team van 
De Wieling, een nieuw schoolplan aan het 
ontwikkelen voor de komende 4 jaar. Wat 
vinden we belangrijk om te behouden? Wat 
willen we veranderen? En waar willen we over 
4 jaar staan met onze school? De eerste stap 
hebben we tijdens de studiedag van 30 oktober 
gezet. Tijdens deze bijeenkomst hebben we 
onze visie en missie verfijnd en bijgesteld. Een 
visie die voortkomt uit de koers die we al varen 
met het ‘Leren Zichtbaar Maken’.  
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Een tweede stap hebben we 19 november genomen. In het team hebben we, met onze vernieuwde 
visie als uitgangspunt, de kernwaarden voor onze school verkend en in concept vastgelegd. In het 
tweede deel van dit schooljaar gaan we de kernwaarden verder uitdiepen en uitwerken naar concrete 
doelen voor de komende 4 jaar.   
We worden in dit traject begeleid door de organisatie Taaluilen. De ontwikkeling van ons schoolplan 
loopt gelijk met de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan op stichtingsniveau.  
 
Kerstviering 
Op donderdag 19 december 2019 is er een kerstviering op school van 17.45 tot 19:00 uur. 
We laten u de details zo snel mogelijk weten. 
 
Om het kerstfeest leuk aan te kleden op school, hebben wij hulp nodig. Zou u op 6 december om 19.00 
uur kunnen helpen versieren? Gelieve dit graag doorgeven aan de eigen leerkracht. Ook met het 
opruimen na het kerstfeest hebben we hulp nodig. Wie helpt na 19.00 uur even mee?  Vele handen 
maken licht werk… 
Op vrijdag 20 december zijn alle groepen om 12.00 uur uit en kan er lekker vakantie gevierd worden. Wij 
gaan er een gezellig kerstfeest van maken!  
De kerstwerkgroep. 
 
Groep 7 en 8  
In de maand december staan er verschillende activiteiten voor de kinderen en ouders van groep 7 en 8 
gepland: 
3 december: VO-Scholenmarkt.  
  Deze informatiemarkt is voor ouders en kinderen uit groep 7 en 8. Scholen  
  uit de omgeving presenteren zich en vertellen wat zij leerlingen op hun school bieden. 
  Locatie: OBC Bemmel Heister,Tijd: 18.30u-20.30u. 
16 december: Minilessen. 
  De kinderen van groep 8 gaan op deze maandagmiddag verschillende korte lessen op het  
  Voortgezet Onderwijs op het OBC in Bemmel volgen.  

Ze moeten deze dag op de fiets naar school komen. 
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Kanjertraining 

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis 
voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van 
sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De 
training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken 
als in klassen op basis- en middelbare scholen. De 
Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met 
bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te 
houden (preventief) of te verbeteren (curatief). 
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, 
rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, 
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en 
duurzaamheid. 
 
De kanjerlessen in groep 5/6 

Elke vrijdag hebben wij de kanjerkring, dan bespreken wij wat er in de week is gebeurd. 
Wij hebben ook het complimenten veertje: en dan moet in de week met briefjes iemand complimenten 
geven het moet meestal gaan over innerlijk niet over uiterlijk. We doen ook weleens kanjeropdrachten. 
Ook vraagt de juf wat er is gebeurd in de week en waar je mee zit. 
Kanjer Doelen: wij bedenken elke week zelf een doel en dan moeten daar die week aan werken. En aan 
het eind van die week kijken we of we dat doel hebben behaald.  
Maatjes: sinds een paar weken zitten wij in tweetallen. Hierbij leren wij elkaar beter kennen en je vraagt 
eerst iets aan je maatje voordat je het aan je juf of meester vraagt. 
 

De thermometers: wij hebben de thermometers en dan kijken we wat voor cijfers we de klas geven. 
Over het hele jaar: aan het begin van het jaar gaven we onszelf een: 5,1 en nu een: 8,0 

Geschreven door Fije en Lotte. 
 
Gezocht: penningmeester 
De ouderraad is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester! Heb je enige affiniteit met een 
huishoudboekje en wil je je graag inzetten om leuke activiteiten voor de kinderen mogelijk te maken, meld je dan 
aan!  
Van de penningmeester wordt verwacht: 
 
- 1x per jaar de facturatie van de ouderbijdragen verzorgen (dit gebeurt digitaal) 
- Betalingen verrichten 
- Administratie voeren 
- Jaarafsluiting en begroting opstellen 
- Kascontrolecommissie ontvangen 
- Vergaderingen van de OR bijwonen (maximaal 6 per jaar). 
Bovenstaande taken vragen een tijdbesteding van +/- 16uur per schooljaar. Dit is exclusief de vergaderingen.  
Voor meer informatie kan contact opgenomen met Charlotte Bongers (secretarispiusx@gmail.com) of Dennis 
Knuiman (penningmeesterpiusx@gmail.com) 

mailto:secretarispiusx@gmail.com
mailto:penningmeesterpiusx@gmail.com
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Bericht van Lingewaardse natuurgids Jan Bisseling 

Stichting Lingewaard Natuurlijk 

 
Wat komen jullie hier doen?????   
Het is steevast mijn eerste natuurgidsenvraag, als ik samen met een groep schoolkinderen buiten in de kring zit. 
Zoals ook deze week, meerdere keren. 
“Egels zoeken…..”. “Zijn die er nu dan nog, of hebben ze misschien al een holletje gemaakt onder de afgevallen 
herfsttakken en bladeren om er met een volle buik in slaap te vallen en de winter de winter laten?” De ogen van 
de juf gaan vragend de kring rond en de antwoorden komen snel (ze hebben immers de “power point” over de 
egels al gezien). 
“En je mag ze geen melk geven, want daar krijgen ze diarree van ….”, roept een meisje met groene laarzen aan en 
de capuchon ver over haar toch natte slieten haar. De regen deert haar niet. We zijn immers buiten, nog steeds in 
het gezonde buiten. 
Later die morgen kom ik haar met een hulp-opa weer tegen, drukdoende een nest voor een egel bij elkaar te 
sprokkelen (een van de opdrachten tijdens het “egelpad”). 
Ervaringsgericht leren noemen de kenners dit met de hele natuur als biotoop. Daar kan geen schoolbank tegen 
op. Heerlijk leren in het sompige gras onder kalende eik en het dwarrelende blad in kleuren als op het herfstpalet 
van Rembrandt van Rhijn. 
Wat de juf binnen doet, doet de natuurgids van “Lingewaard Natuurlijk” buiten en dat in de hele gemeente en elk 
seizoen van het jaar. 
Ook buiten de schooluren, vooral in het weekend zijn er struintochten voor jong en oud. In dit huis-aan-huis blad 
vind je de aankondigingen. 
Wellicht een leuk Sinterklaas cadeau : een struintocht op zoek naar bijvoorbeeld bevers  met pannenkoeken na. 
Welk kind en volwassene wil dat nauw niet. Of een bezoek aan het Dijkmagazijn, een natuurmuseum, waar je 
binnen kijkt om buiten meer te kunnen zien. 
Voor meer informatie: educatie@lingewaardnatuurlijk.nl. Hier kun je ook terecht als je meer wilt weten over hoe 
je natuurgids kunt worden. 

 

mailto:educatie@lingewaardnatuurlijk.nl

