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kijk voor mee leuke foto’s op www.zeggewijzer.nl/?page_id=88

Feestmaand december begonnen
De aanloop naar de sfeervolle december maand is begonnen.
Sinterklaas is weer in het land en heeft al menig kind verblijdt met
een aardigheidje in de schoen. Onze school is in Sinterklaasstijl
aangekleed, de Sinterklaasliedjes zijn hoorbaar, de kinderen soms
wat druk en uitgelaten…. Maar dat is niet vreemd, het is een leuke
maar ook zeer spannende tijd… Ook voor de bovenbouw, want het
lootjes trekken en daarvoor “op pad en aan het werk gaan”, blijft
bijzonder. Daarna zullen de Kerstversieringen onze school een
warmere uitstraling gaan geven en werken we toe naar een
Kerstdiner, Kerstviering en Kerstvakantie… Ik hoop dat iedereen mag
gaan genieten van fijne Kerstdagen, een gezellige Oudjaar- en
Nieuwjaarsdag met iedereen die hem-haar lief is. Want uiteindelijk is
gezondheid het mooiste cadeau wat wij ons kunnen wensen!
Namens team De Zeggewijzer, Colinda Rijpers

Organisatie Kerst 2016:

Ouderbetrokkenheid
Wat fijn dat ouders zo betrokken zijn bij
De Zeggewijzer! Een kleine terugblik...
meedenken tijdens een beleids
vergadering in de MR, het aankleden van
de school in Herfst- en Sinterklaassfeer,
feedback geven tijdens de OV vergadering,
binnenlopen met vragen, helpen bij de
Doe Techniek middag van groep 4-8 en
Doe middag van groep 1-3.

Meerdere ouders hebben aangegeven dat de vrije middag
die nu gepland staat op 22 december omdat er ’s avonds
een Kerstdiner is, lastig op te vangen is. Wij hebben dit
besproken met de OV en het management ondersteunings
team van De Zeggewijzer. Wij onderschrijven dat deze
planning niet strookt met werkende ouders anno 2016.
Vanaf volgend jaar gaan we dit anders doen. Tegenover een
avondactiviteit zal geen extra vrije middag meer gezet
worden. Het lukt ons niet om de planning
van dit schooljaar ‘om te gooien’
omdat blijkt dat veel
ouders hun agenda
hierop al hebben
aangepast.

Ouders en school; partners in
opvoeding! Hartelijk dank!
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De Windhoek, Eskadee, De Zeggewijzer en
Zonzeel... Samen op weg naar een IKC
In juni 2016 hebben alle schoolbesturen in de gemeente
Drimmelen een intentieverklaring getekend om binnen de
gemeente een aantal IKC’s te gaan ontwikkelingen. Binnen een
IKC werken kinderopvang en de basisschool samen vanuit een
visie op de ontwikkeling van kinderen tussen de 2,5 en 13 jaar.

Colofon
De Zeggewijzer, Biezelaar 59
4844 RD Terheijden
www.zeggewijzer.nl
Telefoon: (076) 593 8135 E-mail: info@zeggewijzer.nl
Eindredactie: Colinda Rijpers
Ontwerp: Linda Lips

Een goed begin is het halve werk! Om deze reden hebben
de leidinggevenden van alle betrokken partijen eerst kennis
gemaakt met elkaar en besproken wat er nodig is als basis voor
een goede samenwerking met Eskadee in een IKC.

Wist u dat?
We hebben de volgende afspraak gemaakt:
•      Samen wat samen kan! Waar de scholen samen in op
kunnen trekken, zullen zij zeker doen!
•      Eén kinderopvang en drie scholen zijn betrokken: Eskadee,
de Windhoek, Zonzeel en De Zeggewijzer
•      We starten met peutergroepen op de scholen. Daarna
bouwen we dit uit naar VSO-BSO. In de toekomst kan ook
een KDV in het schoolgebouw gevestigd worden.
•      Eigen koers waar dit gewenst is, in kader visie school/
bestuur.
•      De IKC’s worden fysiek gevestigd in de Windhoek en op
De Zeggewijzer.

• O
 p 23 november is groep 6 naar het Nederlands Leder en
Schoenen Museum geweest. Dit sluit aan bij de lessen van
geschiedenis. Door een bijdrage van Erfgoed Brabant
(Museumschatjes) zijn de kosten voor dit uitstapje voor de
school nihil.
• We gaan duimen voor de 19 deelnemende leerlingen die op
13 december examen gaan doen voor hun typediploma.
Succes gewenst namens de oudervereniging!
• Ook dit jaar gaan we weer een bijdrage krijgen van NL Doet.
Zet 11 en 12 maart alvast in je agenda! Meer informatie volgt.
• De vergaderdata van de oudervereniging zijn aangepast:
Woensdag
14 december 2016, 19.30
Woensdag
11 januari 2017, 20.00 vervalt
Woensdag
8 februari 2017, 19.30
Donderdag
9 maart 2017, 19.30
Woensdag
12 april 2017, 19.30
Woensdag
10 mei 2017, 20.00 vervalt
Woensdag	14 juni 2015 let op: aanvang 19.00
vergadering met Team Zeggewijzer

De komende periode zullen de scholen en Eskadee gebruiken
om te komen tot een visie op peuters (2,5 tot 4 jaar) zodat er in
de loop van 2017 peutergroepen kunnen worden gevestigd in
de Windhoek en De Zeggewijzer.
We zullen u de komende periode op de hoogte houden van alle
stappen die we zetten richting een IKC.

Tussen de regels
Groep 5 en 6 werkt in januari 2017 aan het literatuurproject ‘Tussen de
regels’. Het project begint met een mysterieuze reiskoffer die in de buurt
van de school wordt gevonden. De inhoud van de koffer blijft geheim
totdat de leerlingen hem openmaken, maar een ding kunnen we al wel
verklappen: de eigenaar houdt van lezen! Het boek ‘Regels van de zomer’
van de auteur Shaun Tan is het begin van een reis waarin de leerlingen op
zoek gaan naar de betekenis van ‘bang zijn’ en ‘angst hebben’. Het
verhaal en de prenten worden intensief bestudeerd. De
leerlingen onderzoeken door dans, beweging en een
gesprek wat een angstige gebeurtenis met je kan
doen. Dan wordt het tijd om te gaan schrijven. Een
animatiefilm voorziet de leerlingen van tips om op
basis van een kort verhaaltje een lang, spannend
verhaal te schrijven.
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Kwaliteit/ professionaliteit;
in welzijn leren
In de OV vergadering zijn we in gesprek
gegaan over onder andere de volgende
onderwerpen: Wat willen we behouden
op De Zeggewijzer – Wat zou mogen
veranderen op De Zeggewijzer – Dit
verwachten wij van Colinda als directeur
– dit verwachten wij van Colinda bij de OV
– Dit mag de Zeggewijzer van de OV
verwachten. De opbrengsten van deze
vergadering nemen we mee tijdens de
studiedag van 6 december. Op deze
studiedag staat de visie centraal; we gaan
onze focus bepalen, bekijken welke
middelen daarvoor nodig zijn en wat dit
betekent voor de kinderen-ons onderwijshet team. De opbrengst van deze dag zal
besproken worden tijdens een volgende
OV en MR vergadering.

Muziekimpuls
Zoals u weet hebben wij subsidie
ontvangen om ons muziek onderwijs
een impuls te kunnen geven. Met de
stuurgroep is de grote lijn in kaart gebracht.
Wat willen wij met muziekonderwijs op De
Zeggewijzer? Muziek is een breed begrip
en raakt iedereen! Maar het kan iedereen
op een ander manier raken. Zie in
onderstaand woordwolk welke raakvlakken
muziek in onze ogen heeft:

Parochie activiteiten 2016-2017
Voor peuters en kleuters tot 6/7 jaar. Voor de gehele Vijf Heiligen Parochie
Zo
Vr
Zo
Zo
Zo
Zo

11 december
25 december
5 februari
12 maart
16 april
4 juni

Gummaruskerk
Gummaruskerk
Gummaruskerk
Gummaruskerk
Gummaruskerk
Gummaruskerk

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Knutselen voor kerstmis
Kerstmis – viering
Terugkomviering dopelingen
Op weg naar Pasen - viering
Pasen – viering
Pinksteren – viering

Vieringen 2016-2017
Voor kinderen vanaf 6/7 jaar. Voor de gehele Vijf Heiligen Parochie
Rode draad: ‘in het spoor van Jezus…ga je mee?’
Vr 11 november
Zo 27 november
Do 24 december

Zo
Wo
Zo
Zo
Vr
Za
Zo
Zo

15 januari
1 maart
19 maart
9 april
14 april
15 april
4 juni
25 juni

Antonius Abtkerk
Bernarduskerk
Gummaruskerk
Bernarduskerk
Antonius Abtkerk
Bernarduskerk
Bernarduskerk
Bernarduskerk
Bernarduskerk
Bernarduskerk
Bernarduskerk
Bernarduskerk
Bernarduskerk

19.30
09.30
18.30
19.00
19.00
09.30
10.30
09.30
09.30
15.00
19.30
09.30
09.30

Vormselviering
Begin advent
Kerstmis
Kerstmis
Kerstmis
Aswoensdagviering
Op weg naar Pasen
Palmpasen
Kinderkruisweg
Paasviering
Pinksteren

Daarnaast in het kader van de voorbereiding op de eerste Heilige Communie
Zo
Zo
Zo
Zo

12 februari
26 maart
14 mei
11 juni

Antonius Abtkerk
Bernarduskerk
Antonius Abtkerk
Nader te bepalen

09.30
09.30
11.00
n.t.b.

Kennismakingsviering
Uitlegviering
Viering 1e H.Communie
Parochiële terugkomviering

Wij werken met drie groepen:
-	De stuurgroep Muziekimpuls waarin ook
de Zonzeel vertegenwoordigd is.
-	De werkgroep Muziekimpuls waarin ook
de cultuur coördinatoren van beide
scholen aanwezig zijn.
-	De school commissie Muziekimpuls
waarin leerkrachten van De Zeggewijzer
zitting hebben.
Dit schooljaar zullen wij onze visie
bepalen en bekijken hoe muziek een
plaats kan krijgen binnen ons curriculum
en IKC gedachte. Wij zullen gaan
onderzoeken met welke partijen in en
rondom Terheijden wij kunnen gaan
samenwerken.
Blokfluit les
Vorig schooljaar heeft juffrouw Renate in
haar vrije tijd blokfluit les gegeven. In de
communicatie was niet duidelijk dat dit
per dit schooljaar zou stoppen. Een aantal

ouders heeft gevraagd of er mogelijkheden zijn om dit weer aan te bieden. Deze
vraag is serieus opgepakt. Het is op dit moment niet mogelijk om hier de
muziekimpuls subsidie voor aan te wenden. Deze gelden zijn geoormerkt en wij
moeten eerst onze visie op muziek beschrijven. Daarom onderzoeken we de
mogelijkheden van het aanbieden van AMV/ blokfluit les in een naschools aanbod.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!
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Sinterklaas op De Zeggewijzer
Ja hoor…. de Sint heeft laten weten dat hij ook dit jaar een bezoek wil brengen aan
onze school en wel op maandag 5 december. Wij verwachten hem en zijn pieten om
13.15 uur op het grote schoolplein.
U wordt van harte uitgenodigd om de aankomst van Sint en zijn gevolg mee te
beleven. We zouden het echter op prijs stellen als u zelf achter het hek blijft staan, dus
dat u uw kind die middag ruim op tijd bij de poort afzet en zelf het schoolplein op laat
gaan. Daar worden de kinderen opgevangen door hun groepsleerkracht.
Maandagochtend 5 december hebben we voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4
een gezellig sinterklaasprogramma samengesteld. De groepen 5 t/m 8 hebben op
deze ochtend de surprises.
De weken voor 5 december volgen we op school de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. Het Sinterklaasjournaal komt dagelijks bij Z@pp op NPO3.
U kunt de uitzendingen ook allemaal terug zien op www.sinterklaasjournaal.nl
Het zou leuk zijn als uw kind thuis af en toe naar dit journaal
kan kijken. Wij danken u voor uw medewerking en kijken
nu al uit naar dit geweldige feest!

Scholentoernooi
(kerstvakantie)
Sporten is van groot belang voor
onze kinderen. Daarom willen wij,
handbalvereniging Mixed Up en
voetbalvereniging VCW in Wagenberg
het kerstvakantie scholentoernooi
opnieuw leven in blazen. Op deze
manier kunnen de kinderen tijdens de
kerstvakantie heerlijk sporten met hun
klasgenootjes.
Op woensdag 4 januari kunnen de
kinderen van de groepen 5 t/m 8
gaan handballen en voetballen tegen
de andere scholen uit de gemeente.
Komende week geven wij de
inschrijfformulieren af bij de
Zeggewijzer. Wij hopen dat jullie het
net zo belangrijk vinden als wij.

Commissie Sinterklaas
Handbalvereniging Mixed Up en
voetbalvereniging VCW
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Mediawijsheid
Ook De Zeggewijzer besteedt aandacht aan mediawijsheid! Wij hebben dit opgenomen in ons lesprogramma gedurende het hele
schooljaar en deze week in het bijzonder! Het is van groot belang dat wij de kinderen de kansen en bedreigingen van media laten
ontdekken zodat zij verantwoorde keuzes kunnen (gaan) maken. U als ouder heeft hier ook een belangrijke taak in. Zie bijgevoegd
stuk van CJG en onze website.

Je kind op internet en social media
Tips voor ouders!
Mediaopvoeding betekent je kind leren om kritisch en bewust te gamen,
internetten, lezen en tv te kijken. Voor ouders is het een uitdaging om een goede
balans te vinden. Naast digitale media, moet er ook tijd zijn om buiten te spelen,
te sporten, te lezen, voldoende te slapen en met elkaar te praten en lachen.
Wat zijn geschikte media voor mijn kind?
Praat met je kind over wat leuk en boeiend is
aan media. Kies samen apps en games die
aanspreken en aansluiten en probeer ze
samen uit.
Ook leeftijdsadviezen en classificaties kunnen
je helpen bij het maken van een keuze.
Internetfilters voorkomen dat je kind in
aanraking komt met ongeschikte filmpjes en
websites, zoals de gratis kinderbrowser MyBee.
Kindertube is een kinderversie van YouTube.
Samen met je kind kun je afspraken maken
over welke media gebruikt mogen worden en
welke niet.

Hoe kan ik mijn kind goed begeleiden bij
mediagebruik?
Praat met je kind over het gebruik van media,
maak duidelijke afspraken en pas de afspraken
toe.
Door media te gebruiken kun je met je kind
praten over wat hij ziet. Stel je kind gerust als
hij geschrokken is van iets wat hij heeft gezien
en praat met je kind over mogelijke negatieve
ervaringen.
Wees je bewust van je voorbeeldrol.
Help je kind zelfstandig online gaan
Denk mee bij het kiezen van een schermnaam
en wachtwoord en doorloop samen de privacyinstellingen.
Bekijk regelmatig samen de
internetgeschiedenis en zoek samen welke
gegevens er over je kind online staan.
Leer je kind hoe je je online communiceert en
grijp in als je kind zich online niet goed
gedraagt.

Hoeveel tijd mag een kind aan media besteden?
Een goede balans en variatie en afwisseling in
vrijetijdsbesteding is belangrijk voor de
ontwikkeling zoals buiten spelen, sporten en
andere hobby’s naast het mediagebruik.
Media op vaste momenten op de dag geeft
duidelijkheid voor kind en opvoeders.
Vertel ook je kind vooraf hoe lang hij met media
bezig mag zijn en stel bijvoorbeeld een
kookwekker in.
Kinderen slapen beter als zij een uurtje voor
het slapen gaan geen media gebruiken.

atie vind je op onze website:

en

te bereiken via de scholen
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