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UIT DE DIRECTIEKAMER:
Van de directie

Belangrijke data

Beste ouders/verzorgers,
Een feestelijk carnavalsweekend met aansluitend de
voorjaarsvakantie staat voor de deur. De afgelopen
periode was een intensieve periode. De kinderen hebben hun halfjaarlijkse
toetsen gemaakt en deze toetsen zijn geanalyseerd, de leerreisgesprekken
zijn gevoerd en ook hebben de kinderen hun portfolio’s mee naar huis
gekregen.
In de afgelopen periode hebben we ook het Ouderportaal van Parnassys
opnieuw onder de aandacht gebracht en hebben we u op de hoogte gebracht
van het mooie onderwijsconcept Beter Ben je Buiten dat de komende 2 jaar
op Effen ontwikkeld zal gaan worden.
Er staan mooie ontwikkelingen te wachten op onze school en deze zullen
voor een groot deel aangestuurd worden door mijn opvolgster, Lieke
Gruyters. Zij zal, zoals in eerder berichtgeving kenbaar is gemaakt, na de
voorjaarsvakantie op maandag, dinsdag en donderdag werkzaam zijn.
Verderop in de nieuwsbrief stelt ze zich aan u voor.
Deze nieuwsbrief is de laatste van mijn hand. In de komende weken
na de carnavalsvakantie zal ik op dinsdagen de lopende zaken en
schoolontwikkelingen aan Lieke overdragen.
Ik wens alle kinderen en ook jullie als ouders heel veel plezier bij alle mooie
ontwikkelingen die gaan plaatsvinden en wens jullie bovenal een hele fijne
basisschooltijd!
Met vriendelijke groet,
Ilona van Steen

9 maart
Ouderraadvergadering
10 maart
Gr. 8: aanmelding Voortgezet
Onderwijs A t/m K
11 maart
Gr. 8: aanmelding Voortgezet
Onderwijs L t/m Z
13 maart
Buitendag groep 7-8
16-20 maart
Week van de Lentekriebels
19 maart
Buitendag groep 5-6
24 maart
Bezoek Chassé groep 7-8
25 maart
Grote Rekendag
3 april
Schoolfotograaf

NIEUWE THEMA’S
In de periode na de voorjaarsvakantie starten we met de
nieuwe thema’s en kunnen we uw hulp weer heel goed
gebruiken!

Na de voorjaarsvakantie zijn de thema’s als volgt:
Unit 1 (kinderen van 4-5-6 jaar):

Post

Ook in de afgelopen periode hebben we heel dankbaar
gebruik mogen maken van de talenten en kennis van
ouders en buurtgenoten!

Unit 2 (kinderen van 6-7-8 jaar):

Ridders en kastelen

Unit 3 (kinderen van 8-9-10 jaar):

Ridders en kastelen

Zo hebben de kinderen van groep 1-2 voor het thema
muziek maar liefst 4 gastlessen gehad. Ze hebben het
orgel in de kerk bekeken en geluisterd naar bekende
liedjes die daarop werden gespeeld.
De papa van Wies bracht heel groot blaasinstrument
mee naar school waarop geblazen mocht worden.
Deze week stond er nog een gastles van meneer Louis
op het programma over o.a. een schuiftrombone en de
opa van Thom heeft muziek gemaakt op eigengemaakte
instrumenten.

Unit 4 (kinderen van 10-11-12 jaar): Verenigde Staten

In groep 7-8 is de mama van Norah met de kinderen in
gesprek gegaan over de Tweede Wereldoorlog.

We horen het graag
als u over één van deze thema’s
wat te vertellen/ te laten zien of te laten ervaren hebt!
U kunt een berichtje sturen naar kbseffen_info@inos.nl
of bellen naar het nummer van school: 076 - 51459

SPORT- EN NATUUR
Beste ouders en/of verzorgers,
Na de carnavalsvakantie start ik op basisschool Effen, waar ik nu al ontzettend naar uitkijk.
Na 15 jaar met veel plezier op de Eerste Rith gewerkt te hebben, als leerkracht en
teamcoördinator. Nu een volgende stap als team/projectleider, samen kijken hoe we het
nieuwe concept kunnen wegzetten, samen een fijne basisschooltijd creëren voor de
kinderen en samen de veranderingen en uitdagingen aangaan.
Mijn werkdagen zijn: maandag-dinsdag en donderdag, als u persoonlijk kennis wilt komen
maken, bent u van harte welkom.
Alvast een aantal weetjes:
LIEKE

Michel en 2 kinderen
Thieme en Guusje

Hobby’s

BEREIKBAARHEID
VAN DE SCHOOL
Breda

NIEUWS VAN KOBER
Deze week is de herinrichting van de
BSO-ruimte gestart. De eerste week
staat in het teken van uitruimen
en de nieuwe basis leggen, na de
vakantie volgt een week opbouwen.
Het ontwerp is prachtig en we
zijn heel erg benieuwd hoe de
kinderen het straks vinden! De
inrichting sluit perfect aan bij onze
pedagogische leidende principes.
De rustige kleuren, materialen en
diverse speelhoeken stimuleren de
kinderen in hun spel en vormen
samen echt de derde pedagoog..

WARME MAALTIJD
Eind januari zijn we gestart we
met een extra dienst; de warmemaaltijdservice. Op basis van
een strippenkaart kun je voor je
kind een verse warme maaltijd
kopen, die op de BSO kan worden
opgegeten. We werken hiervoor
samen
met
Ovenschotel&Zo,
een familiebedrijf dat dagverse
maaltijden bereidt en levert aan
kinderopvangorganisaties.

Op
donderdag
werken
wij
samen met Soccer4U en sinds
enkele weken werkt Ahmed op
de naschoolse opvang. Ahmed
heeft een CIOS-achtergrond en
biedt samen met Annemieke
een leuk en afwisselend sportief
programma. Daarnaast zijn er sportkliko’s geleverd en komen er nog
natuurboxen aan. De pedagogisch
medewerkers volgen de komende
maanden een sportworkshop en
een natuurworkshop van het IVN,
waarna ze lekker samen met de
kinderen met de nieuwe materialen
aan de slag kunnen.

Alle maaltijden voldoen aan de
richtlijnen van het Voedingscentrum,
er wordt gewerkt met seizoensgroente en er kan rekening gehouden worden met allergieën.

VOORSCHOOLSE
OPVANG
Moet je ’s ochtends haasten naar
kantoor, of wil jij liefst voor de files
uit naar je werk? Denk dan eens aan
de voorschoolse opvang!
Op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag kun je je kind vanaf 7:30
uur brengen.
De kinderen kunnen voor schooltijd
lekker spelen, krijgen eventueel nog
iets te drinken en worden daarna
naar de klas gebracht.

Sinds anderhalve week hebben we
een nieuw telefoniesysteem op
onze school. Helaas zijn nog niet
alle toestellen geleverd en hebben
we vooralsnog geen voicemail. Dit
zorgt ervoor dat we niet zo goed
bereikbaar zijn als we graag zouden
willen.
Vandaar dat we tijdelijk een noodoplossing hebben. Mocht u naar
het schoolnummer gebeld hebben,
maar er wordt niet opgenomen, dan
kunt u voor dringende zaken tijdens
schooltijd bellen naar:

06 17105049.
Mocht er op dit bovenstaande
nummer niet opgenomen worden,
dan kunt u de voicemail inspreken.
We proberen deze zo snel mogelijk af
te luisteren en indien noodzakelijk/
gewenst terug te bellen.

Als beide ouders werken/studeren
heb je recht op kinderopvangtoeslag!

AUDITS

Nieuwsgierig?
Neem snel contact op met het
serviceteam via 076 5045605 voor
een vrijblijvende proefberekening.

Van 16 t/m 19 maart zal een extern
(vanuit onze stichting) en intern
(vanuit onze school) auditteam aan
de slag gaan met de Kwaliteitswijzer.

Dit instrument brengt de kwaliteit
van het primaire proces op onze
school in beeld. Het doel van
dit instrument is dat we met
elkaar in gesprek gaan over
de kwaliteit van het primaire
proces, dat verbeteracties worden
geformuleerd en dat deze verbeteracties worden uitgevoerd. Op die
manier kan worden nagegaan of
de verbeteracties het gewenste
resultaat opleveren. Op deze
manier doorlopen teams een
plan-do-check-act cyclus. Kern
van de Kwaliteitswijzer is het
creëren van een gezamenlijke taal,
een gezamenlijk referentiekader
waarmee leerkrachten onderling
het gesprek aan kunnen gaan over
de kwaliteit van onderwijs en het
verbeteren van die kwaliteit.

PASEN
Het duurt nog even, maar de
voorbereidingen
voor
een
paasactiviteit zijn al in volle gang.
Deze zal plaatsvinden op woensdagmiddag 8 april vanaf 12.45 uur.
Ook de peuters van Effen worden
hiervoor uitgenodigd.
In de week na de voorjaarsvakantie
ontvangt u een brief met meer
informatie hierover en tevens de
vraag of u op deze middag zou
kunnen helpen.

U herkent het vast: de dagen worden langer en na een
lange winter breekt de zon vaker door. Bloemen en planten schieten uit en de eerste jonge dieren worden geboren….lente kriebels!
Dit jaar doen we als school weer mee aan de Week van de Lentekriebels van
de Rutgers stichting.
De week van de lentekriebels is van 16 t/m 20 maart.
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het
basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven
wordt. Na de voorjaarsvakantie krijgt u nog meer informatie over deze week.
Via deze link kunt u er alvast meer over lezen.
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoor t/basisonderwijs/
week-van-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders

VAKANTIES 2020 - 2021
Lesvrije werkdagen/studiedagen worden, na vaststelling in de MR gepubliceerd.
Eerste schooldag
Herfstvakantie 		
Kerstvakantie		
Voorjaarsvakantie
2e paasdag		
Koningsdag		
Meivakantie		
2e pinksterdag		
Zomervakantie 2021

maandag 24 augustus 2020
19 oktober t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
15 februari t/m 19 februari 2021
maandag 5 april 2021
27 april 2021
3 mei t/m 14 mei 2021
maandag 24 mei 2021
maandag 26 juli t/m vrijdag 3 sep- 2021

