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Agenda 24 maart t/m 7 april 2022
Maandag 28 maart:

Start ‘Week van het geld’

Dinsdag 29 maart:

Brede Schoolfeest! 10 jaar bestaan.

Woensdag 30 maart:

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

Donderdag 31 maart:

Bezoek Risk Factory leerjaar 8
Theoretisch verkeersexamen leerjaar 7

Maandag 4 april:

Rapportfolio unit 1
Vergadering MR

Dinsdag 5 april:

Nationale buitenlesdag
De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 7 april.
Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief.

Vanuit school
Beste Ouders/Verzorgers,
Vanaf nu doen wij mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met Veilig
Thuis en de gemeenten in de regio Hart van Brabant. Het doel van dit project is om een
leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie
is ingeschakeld, zo snel als mogelijk (het liefst de volgende dag) op school een veilige
omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt. Ouders, verzorgers,
kinderen kunnen een melding doen op het speciale mailadres van ‘Handle with Care’ en de
school: detovervogelHwC@stgboom.nl.
De juf of meester kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met
wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien
en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling
sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden
voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze
school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’.
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Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan kan het zijn dat zij
een melding hiervan doorgeven aan Veilig Thuis. Zij geven daarbij ook aan dat er kinderen
aanwezig waren. Nog los van de melding, zal Veilig Thuis samen met de gemeente die de
informatie heeft waar het kind op school zit, er ervoor zorgen dat de school een HwC signaal
krijgt.
Dat betekent dat alleen de volgende gegevens door wordt gegeven aan de directeur of de
intern begeleider waar de leerling op school zit: • de naam van de leerling; • de
geboortedatum van de leerling; • het signaal ‘Handle with Care’.
Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie delen Veilig Thuis en de gemeente niet
aan ons mee. De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt heeft, neemt zo snel
mogelijk contact met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de
ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken
dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar
behoefte aan is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of
de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. De
groepsleerkracht of intern begeleider neemt contact op met ouders om hen te informeren over
de genomen stappen op school.
Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal. Het signaal delen we alleen met de
collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en
registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling
de dag na huiselijk 15 geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal
is daarom nergens terug te vinden. Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust
contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Juan Bertrums, directeur

Brede schoolfeest
Aanstaande dinsdag is het zover: Ons gebouw en dus onze Brede school De Waterhoef bestaat
10 jaar. Dus hebben we de hele dag FEEST met thema MAGIE.
In de vorige nieuwsbrief hebben we er al wat informatie over gegeven.
Hier kort de belangrijkste punten op een rijtje:
- De kinderen mogen verkleed in thema ‘Magie’ naar school komen. Als de kinderen dit leuk
vinden. Het is uiteraard geen verplichting.
- De ouders van unit 1 en 2 hebben op Parro al wat van het taartenbuffet kunnen lezen.
Er is daar wel wat verwarring ontstaan.
Het taartenbuffet: géén lunch, maar een gezellig, feestelijk en lekker tussendoortje.
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Heel veel kinderen gaan thuis iets feestelijks maken en nemen dit lekkers dinsdagochtend
8.30u mee om dit direct bij de ingang op één lange tafel te zetten. Om de beurt mogen de
kinderen een bordje vullen met wat lekkere dingen van het taartenbuffet.
In unit 3 en 4 hebben de leerkrachten dit met de kinderen besproken.
Bakt u mee?!
Er kan géén gebruik gemaakt worden van de koeling.
Bordjes en vorkjes zijn op school aanwezig.
- Ook voor een lekkere lunch en drinken wordt gezorgd. Kinderen hoeven dus géén lunch,
géén fruit en géén drinken mee te nemen!
- Kinderen van unit 2, 3 en 4 graag de gymschoenen meegeven!
- We sluiten de feestdag gezamenlijk om 14.15 uur op het schoolplein af. U kunt hierbij
aanwezig zijn! We vragen u dan áchter alle kinderen te gaan staan. We horen dan ook welke
kinderen een prijs hebben gewonnen met de vlaggetjeswedstrijd.
We gaan er een gezellige en magische dag van maken!!
Risk Factory
Omdat wij als school mee hebben gewerkt aan het opzetten van een nieuwe Risk Factory in
Brabant, mogen we met de kinderen van leerjaar 8 een bezoek gaan brengen aan dé
ontdekfabriek voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Via nagebootste praktijksituaties
krijgen de kinderen bewust inzicht in de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid. Door zelf te doen en te ervaren, leren zij hoe zij in zo’n situatie moeten
handelen. De situaties gaan onder meer over brandgevaar, cybercrime, verkeersveiligheid,
pestgedrag en groepsdruk, contact met hulpdiensten, waterveiligheid en hygiëne.
De kinderen van leerjaar 8 worden op donderdag 31 maart om 8.00 uur op school
verwacht. We worden al vroeg opgehaald met de bus!
www.riskfactorymwb.nl

Jeelo
De week van het geld valt de komende week mooi in het Jeelo thema ‘omgaan met geld’.
In unit 2 zijn ze druk bezig met het maken van eigen geld, in unit 3 maken ze een eigen
Monopolyspel. Dit allemaal om later het thema leuk af te sluiten.

Vanuit de omgeving
Bibliotheek Oisterwijk

Donderdag 24 maart beginnen de Media Ukkie Dagen.
Een week lang extra aandacht voor het jonge kind (0-6 jaar) en media.
Zie ook:
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https://www.bibliotheekmb.nl/media-ukkie-dagen.html
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