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Nieuwsbrief ‘t Want
Beste ouder(s) / verzorger(s)
Het schooljaar is alweer een paar weken onderweg. De kinderen zijn lekker gewend in hun
nieuwe leerjaar, de leerkrachten hebben hun draai gevonden. We hebben een hoop ouders
gezien op de informatie-avond en veel ouders gesproken tijdens de kennismakingsgesprekken.
In deze afgelopen weken hebben we ingezet op kennismaking, groepsvorming, sfeer en regels.
In alle groepen zijn de eerste Move a-Head lessen gegeven en hebben we de bijbehorende RVV
uitgangspunten (Respect, Vertrouwen, Veiligheid) opgefrist en centraal gesteld.
Bij Respect gaat het voornamelijk om samen regels afspreken en je hieraan te houden, bij
Vertrouwen gaat het erom dat je eerlijk bent en bij Veiligheid gaat het erom dat iedereen zich
fijn voelt en dat we elkaar niet uitlachen.
Wist u dat in de gymlessen van meester Arjan deze principes ook centraal staan? Verderop in
deze nieuwsbrief meer informatie vanuit Move a-Head.
Verder zijn we gestart met een nieuwe methode voor technisch lezen in de groepen 4 t/m 8.
Deze methode heet “Karakter”. Karakter laat kinderen kennismaken met mooie verhalen en
boeiende teksten. Één leesdoel per les zorgt voor focus, vergroot de effectiviteit en biedt ieder
kind de mogelijkheid om succeservaringen op te doen. Zo gaan leesplezier en technisch
leesonderwijs hand in hand.
We worden door de CED begeleid bij de invoering; zo hebben we pas een teambijeenkomst
gehad en zijn er binnenkort klassenbezoeken. We zijn enthousiast over de methode en
verwachten hier veel kinderen op een goed technisch leesniveau mee te kunnen krijgen!
En dat gaat helemaal lukken als de kinderen veel leeskilometers maken. We hebben een
prachtige bieb op school, waar kinderen altijd toegang hebben tot veel en leuke boeken. Op
school proberen we momentjes van vrij lezen in te plannen. En als er thuis nog gelezen wordt, is
het helemaal top.
Zo is het bruggetje naar de Kinderboekenweek ook snel gemaakt. We starten op 6 oktober met
een (ruime) week vol aandacht voor lezen en leuke boeken, we houden een vossenjacht, een
boekenmarkt, een teken- en voorleeswedstrijd, er zijn voorleesouders en ga zo maar door.
Dit alles rondom het thema “worden wat je wilt”. U heeft hier ondertussen via Parro ook al één
en ander over voorbij zien komen.
Mocht u het leuk vinden, is hier de link naar het lied van Kinderen voor Kinderen
https://youtu.be/vgi-feWZYO4 en de link naar het oefenen van het dansje https://youtu.be/dXaTsxuJegU
Wat betreft mijn herstel; ik ben zoveel mogelijk aanwezig op school, maar ik ben ook nog bezig
met de nasleep van de operatie (ik onderga dagelijks bestralingen). De verwachting is dat dit
zeker t/m de herfstvakantie gaat duren.
Mocht u mij voor iets willen bereiken op het moment dat ik niet op school ben, stuur gerust een
bericht via Parro of via de mail (marjolein.smith@edumarevpr.nl).
Uiteraard zijn de leerkrachten, de onderwijsassistentes, de KC-er (Chantal) en de conciërge er
ook gewoon om alles draaiend te houden 👌🏻.
En mocht u iets missen of een idee hebben voor in de nieuwsbrief, laat het me weten!
Met vriendelijke groet
Marjolein Smith
Directeur obs ‘t Want
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Coronamaatregelen
Recent is via Parro aan alle ouders/verzorgers een update gestuurd rondom de laatste
Coronamaatregelen. Daarnaast hierbij de beslisboom van 20 september: een blad wat een
ieder kan helpen bij bijvoorbeeld vragen als: “mijn kind kucht een beetje, mag hij naar
school?”
En een belletje naar school of berichtje in Parro met een vraag hierover mag natuurlijk altijd.
https://www.boink.info/cms/streambin.aspx?documentid=407
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Nieuws vanuit Move a-Head
door Rob Vos en Eric Teunisse
Beste Ouders,
In de afgelopen weken zijn we gestart met de 1+1=3 methode van Move a-Head. In deze methode staan vier thema’s
centraal: hoe ga ik met de ander om, conflicthantering, samenwerken en zelfbeeld. Het mooie van de methode is dat
de lessen niet alleen in de klas worden gegeven, maar ook in de gymzaal. De lessen in de klas worden door de
groepsleerkracht gegeven en de judolessen in de gymzaal door Move a-Head docenten. Zo komen de theorie en de
praktijk bij elkaar.
De vier thema’s zijn ook in vier blokken opgedeeld. In het eerste blok waar de kinderen nu mee bezig zijn staat het
omgaan met ander centraal. Naast de kennis en vaardigheden gebruiken we ook een “Move a-Head taal”, zodat
iedereen met enkele termen weet waar het overgaat.
Het is wellicht ook voor u als ouder fijn om te weten wat deze begrippen inhouden. We willen u daarom bij de start
van een nieuw thema door middel van de nieuwsbrief informeren over het onderwerp.
In blok 1 ‘het omgaan met de ander’ zal er in alle groepen veelvuldig gesproken worden over: R.V.V..
We hebben de kinderen geleerd dat je alleen leuk (zonder ruzie) kunt samenwerken of spelen als je alles
met R.V.V. doet. De afkorting R.V.V. en de invulling die wij er aan geven staan voor:

R Respect = Houd je aan de afspraken / regels
V Vertrouwen = Wees eerlijk
V Veiligheid = Wij zorgen dat iedereen zich fijn voelt / Lach elkaar niet uit
De kinderen leren dat ze zelf invloed hebben op de sfeer in de klas door zich aan deze 3 letters te houden. In
verschillende klassen houden de leerlingen zelf bij hoe het gaat door gebruik te maken van de RVV-meter.
Wij gaan R.V.V. gebruiken. Doet u mee?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dag van de leerkracht
Op 5 oktober is het “dag van de leerkracht”. Op deze dag wordt de waardering van
leerkrachten benadrukt en is er aandacht voor het onderwijs als belangrijke factor in de
maatschappij. Vanuit het bestuur wordt elk jaar de waardering uitgesproken naar alle
medewerkers, in de vorm van een bedankje en wat lekkers. Vanuit de directie van ‘t Want is
daar dit jaar een kleinigheidje bij gedaan. Zonder (goede) leerkrachten geen (goed)
onderwijs! Dus laten we zuinig op ze zijn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nieuw gebouw en ontwikkelingen dorpskern
We hebben op school de meest recente versie van de plannen mogen ontvangen voor zowel
de school als de dorpskern in het geheel. Veel ouders/verzorgers zijn actief rondom deze
plannen en/of ontvangen de updates van de plannen al via de site van de gemeente Brielle.
We delen deze recente versie graag met u. (Dit wordt rondom het plaatsen van deze
nieuwsbrief ook via Parro verstuurd). Verder is aan school aangegeven dat de aanbesteding
loopt (het zoeken naar een aannemer die het bouwproject op zich gaat nemen) en dat de
bouw komend jaar zal gaan starten. De verwachting van de gemeente is dat het eind 2022 af
zal zijn, maar wij houden voor de zekerheid aan dat we bij de start van schooljaar 2022-2023
in het nieuwe gebouw kunnen starten. Mocht het eerder lukken, is dat heel fijn. Meer info
vindt u op https://www.brielle.nl/dorpshartzwartewaal

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Leerlingencongres Edumare
Op 13 oktober organiseert ons bestuur Edumare weer een leerlingcongres. Alle EduMarebasisscholen in Brielle, Hellevoetsluis Oostvoorne, Rockanje, Rozenburg, Vierpolders,
Zwartewaal, Oudenhoorn, Zuidland, Geervliet, Heenvliet en Abbenbroek doen mee en
mogen 2 afgevaardigden naar dit congres sturen. Deze afgevaardigden gaan daar meedenken
over hoe we samen meer kansen kunnen creëren voor kinderen. Dit rondom vragen als: Is
kansen creëren eigenlijk moeilijk? Kun je het leren? Heeft ieder kind wereldwijd gelijke
kansen? Wat is er nodig om meer gelijke kansen voor kinderen te creëren? Hoe kunnen
EduMare-scholen meer gelijke kansen creëren?
De afgevaardigden gaan eerst allemaal eerst op hun eigen school over de vragen praten en
nemen de input van hun medeleerlingen mee naar het leerlingencongres. Hiervoor is een
filmpje gemaakt wat in onze bovenbouwgroepen ook getoond zal worden:
https://vimeo.com/613435555 Ondertussen zijn er 2 afgevaardigden namens ’t Want
aangewezen. In de volgende nieuwsbrief meer over het leerlingencongres.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NPO subsidies
In de volgende nieuwsbrief zullen we u wat meer informatie geven over de
overheidssubsidies en hoe we die op ’t Want ingezet hebben of in gaan zetten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aanbod Push
Hieronder vindt u vanuit stichting Push de activiteitenkalender.
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Mocht u vragen hebben over een activiteit vanuit Push of de financiering hiervan, stel ze
gerust aan Lars de Bruijn van Push.

Lars de Bruijn - Team Jeugd

l.debruijn@stichting-push.nl

06-30891806

Mijn naam is Lars de Bruijn en ik ben actief als jeugdwerker in de gemeente Brielle. Het leukste aan mijn
werk vind ik het coachen van jeugdigen door gebruik te maken van hun talent. Ik probeer de jeugdigen te
motiveren om met hun talenten aan de slag te gaan. Hiervoor organiseer ik door het jaar heen verschillende
new skills activiteiten. Deze activiteiten varieren van koken en bakken tot games ontwerpen. Één keer per
jaar mag ik de Kick-Off - New Skills organiseren voor de jeugd uit Brielle. Tijdens deze dag kunnen jeugdigen
meer dan 15 verschillende workshops gratis volgen. Deze workshops komen later in het jaar terug in de
vorm van een cursus. Naast mijn werk studeer ik deeltijd HBO Social Work en hockey ik bij Leonidas. Ik
geniet er van om in het weekend leuke dingen te doen met mijn vriendengroep.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Folder gemeente Brielle
Stichting Push, gemeente Brielle en wij als onderwijs
ondersteunen kansen voor gezinnen en kansen voor alle
kinderen. We attenderen u hierbij op een folder vanuit de
gemeente Brielle met veel informatie over mogelijke extra
(financiele) ondersteuning vanuit de gemeente. Denk hierbij
onder andere aan kindtoeslag, de Brielse klantenkaart met een
flink tegoed erop, de vakantiebank, de voedselbank, stichting
leergeld. https://www.brielle.nl/_flysystem/media/folder-meedoen-in-brielleook-als-je-laag-inkomen-hebt.pdf
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