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Voorwoord
Wat hebben de
kinderen genoten
op 5 december;
vol verwachting
kwamen zij de
school binnen
lopen…
Groep 1-4 zag
vol verbazing dat
er twee Pieten
lagen te slapen. Al weken genoten zij van
onze twee warm gecreëerde slaapplekjes
maar deze dag waren zij nog in dromenland
toen de kinderen op school kwamen. Groep
5-8 kwam met hun zelfgemaakte surprise de
school in; spannend… want: wie heeft wat
gemaakt voor wie… Een dag vol verwondering
voor iedereen; Pietengym/ surprise ochtend/
Sinterklaas op bezoek, aangekomen in zijn
Ozosnelle auto/ Pietenshow… Wat een feest!
Nu de opmaat naar Kerstmis; de hele school
is weer omgetoverd tot sfeervolle taferelen.
Nog even en dan mag iedereen weer gaan
genieten van de Kerstdagen en Oud & Nieuw;
tijd voor familie, vrienden en relaties! Team
De Zeggewijzer wenst iedereen alvast een
heel fijne kerstvakantie!
Graag zien wij alle kinderen én ouders/
verzorgers die daarvoor in de gelegenheid
zijn op 6 januari om 08.20 uur op het grote
schoolplein zodat we gezamenlijk kunnen
proosten op 2020!
Colinda Rijpers, directie
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IKC ontwikkelingen
De kleuter- en peuterjuffen maken een verdiepingsslag in de
samenwerking. Zo creëren we een betere aansluiting op elkaar en
spreken we steeds meer dezelfde taal.
De kleuterjuffen hebben een bezoek gebracht aan de peutergroep;
heel belangrijk om goed in beeld te hebben wat er voor de
basisschooltijd gebeurt en wat de kinderen aangeboden krijgen;
leren van en met elkaar ervaren wij als zeer waardevol. Naast het bij
elkaar kijken en het (4x per jaar) overleg vinden er wekelijks korte
(in)formele gesprekken plaats. Samen leggen wij de basis voor een
goede start voor uw kind(eren).
Het peuterarrangement is uitgebreid met één dagdeel; naast
maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend en
vrijdagochtend bieden wij ook op woensdagochtend een
peuterarrangement aan. Op woensdagochtend is dit voor
3-jarigen.
In onze meerjarenplanning 2020-2025 heeft onze IKC
ontwikkeling een duidelijke plaats. Onze focus ligt op de
intensivering van de bestuurlijke samenwerking tussen SKOD en
Eskadee. In het nieuwe functiehuis van SKOD krijgen onder andere
ook pedagogisch medewerkers en leraar-ondersteuners een plaats.
Wij willen de samenhang en samenwerking tussen de verschillende
beroepsgroepen verdiepen: waar kunnen wij elkaar nog meer
versterken/aanvullen tijdens de BSO en onder schooltijd. Onze
gezamenlijke focus staat hierbij centraal.
De Zeggewijzer en Eskadee zijn voornemens om kinderopvang
z.s.m. toe te voegen aan De Zeggewijzer. Hoe dit in de praktijk er
uit zal gaan zien is in eerst instantie afhankelijk van het integraal
huisvestingsplan van de gemeente Drimmelen. Wij verwachten
hier in 2020 meer duidelijkheid over te krijgen. De Zeggewijzer en
Eskadee; in de loop van schooljaar 2020-2021 een IKC!

Team studiedag op 6 december
In de vorige Pennewijzers heb ik u al ‘meegenomen’ in onze
teamontwikkelingen. Ons doel is het realiseren van kwalitatief goed
onderwijs voor uw kind(eren).
In het kader van onze praktijkgerichte scholing coöperatief leren
hebben er klasbezoeken plaatsgevonden. Deze bezoeken hebben
wij geëvalueerd en besproken: wat gaat er goed/waarom gaat dit
goed en waarin zien we kansen voor verbetering. Tevens zijn we onze
kennis en kunde gaan verdiepen van het werken met ZIEN!. Dit is een
methode/observatiesysteem dat ons helpt bij het bevorderen van sociaal
emotionele ontwikkeling. Zo kunnen we het welbevinden van kinderen
beter koppelen aan leerresultaten, begrijpen wij het gedrag van uw
kind(eren) nog beter, ontvangen wij concrete handelingssuggesties,
kunnen wij u gemakkelijker de vorderingen laten zien op sociaal
emotioneel gebied en kunnen wij ons goed verantwoorden naar de
inspectie. Op deze manier werken wij preventief aan onze missie: ‘in
welzijn leren’.
Daarnaast
wijvan
curatief
handelen
indien nodig. In de middag
Graag eenkunnen
herhaling
het stukje
van Parro
stond
‘ontwikkeling
op maat’
centraal; voor groep 1-3 was dit een
en AVG;
reminder voor
ouders!
vervolgscholing ‘doelgericht werken’. De volgende aspecten zijn onder
andere behandeld: inrichten geeft richting/de basishoeken/thematisch
spel/spelinstructie/spelscripts.
Groep 4-8 heeft een kwaliteitsslag gemaakt met betrekking tot het
analyseren van Snappet: hoe ontwikkelt mijn groep en het individuele
kind zich? Wat betekent dat voor de instructie en werkpakketten van de
groep/ per kind voor ‘morgen’?

Onze school
rookvrij!
Zien roken, doet roken. De helft
van alle rokers rookt zijn eerste
sigaret op het schoolplein. Ook op
en rond het schoolterrein willen we
alleen goede voorbeelden en geen
verleidingen om kinderen heen.
Vanaf 2020 moeten schoolterreinen
volgens de wet rookvrij zijn. Een
rookvrij onderwijsterrein, wat houdt
dat in? Een rookvrij onderwijsterrein
is geheel rookvrij voor alle leerlingen,
studenten, personeel, ouders,
bezoekers en leveranciers, zonder
uitzonderingen. Het rookverbod
geldt altijd (24 uur per dag, 7 dagen
per week).
Bij een rookvrij terrein gaat het
om de buitenruimte die tot de
schoollocatie behoort: het schoolof onderwijsplein. School- en
onderwijsgebouwen zelf zijn al
rookvrij.
Rookvrije generatie; Het doel van de
Rookvrije generatie is het Rookvrij
opgroeien vanzelfsprekend maken.
Ieder kind dat geboren wordt,
moet de kans krijgen om volledig
rookvrij op te groeien. Dit kan in
een rookvrije omgeving, zonder de
verleiding van sigaretten en met
goede voorbeelden om zich heen.
In elke fase van het opgroeien willen
we kinderen beschermen tegen
tabaksrook en de verleiding om te
gaan roken. Zodat ze opgroeien als
een generatie die zélf kan en zal
kiezen voor een gezonde, rookvrije
toekomst.
Gemeente Drimmelen ondersteunt
rookvrije schoolterreinen en zal
ervoor zorgen dat dit in de loop
van 2020 ook zichtbaar
wordt.
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Wist u dat?

Uw privacy-voorkeuren
Wij doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan
met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met
ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit
tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier
gevonden om dit heel makkelijk en veilig. Alles staat in 1x op de juiste
plek in het vertrouwde ParnasSys.
Het beheer van privacy-voorkeuren
geschiedt via Parnassys. Hoe werkt
het? Ieder schooljaar heeft de
school toestemming nodig om
beeldmateriaal te delen. Aan het
begin van het schooljaar kan de
school uitleggen dat ouders via Parro
hun voorkeuren kunnen doorgeven.
Per kind kan de ouder middels
de volgende stappen voorkeuren
aangeven in ParnasSys:
•	ga naar ‘Instellingen’;
•	kies ‘Privacy-voorkeuren’;
•	klik op het pennetje achter de
naam;
• geef per kind de voorkeuren aan;
•	klik op ‘Opslaan’.
Zie screenshots hiernaast.

Virtuele rondleiding door
De Zeggewijzer
Bent u al in de gelegenheid geweest om virtueel door onze school te
wandelen? zeggewijzer.nl/virtuele-rondleiding
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• Er een Piet op school geslapen heeft;
•	Sinterklaas op 5 december blits
binnen kwam in een mooie auto;
•	Er, als alles goed gaat, weer
8 kandidaten gaan slagen voor
hun typecursus op 17 december;
•	Er een zebra op het zebrapad
liep (samen met de leerlingen
van groep 3 t/m 6);
•	Voor 75% van de leerlingen de
ouderbijdrage al betaald is;
•	U vrijdag 20 december vanaf
13.30 uur van harte welkom bent
om met ons de kerstvakantie in te
luiden?
•	U op 6 januari om 08.20uur met ons
mag komen proosten op een gezond,
gelukkig en gezellig 2020.

