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TERUGBLIK AFGELOPEN SCHOOLJAAR:
Als we terugkijken naar het afgelopen schooljaar, is toch het eerste
waar we aan denken Covid-19. Er is veel over gesproken, veel over
geschreven en veel daarna veranderd. Maar ik denk ook dat het hele
mooie dingen heeft opgeleverd.
- Het opzetten van het digitale onderwijs.
- gesprekken via de computer, zodat leerreis gesprekken toch door
konden gaan.
- verbinding zoeken, door samen filmpjes, bingo- en vakantiekaarten
te maken.
Maar gelukkig was er meer dan dat. Zo stond in het begin van het
schooljaar het 80-jarig jubileum centraal. Met heel de school naar
de Efteling, was er een lichtjestocht met kerstmis, is er geslapen op
school en trokken we met de boswachter erop uit in de natuur
En er kwam iets nieuws “Beter ben je Buiten”(BbjB) elke dag activiteiten
buiten en bewegend leren…maar wat houdt dat nu eigenlijk in?
Verderop in nieuwsbrief wordt hier uitgebreider over geschreven.

OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2020-2021
Elk jaar worden van de ouderbijdrage diverse activiteiten bekostigd.
Denk aan het schoolreisje, Sinterklaas en Kerstmis activiteiten,
Carnaval, sportdag etc.
De bijdrage die we aan de ouders vragen is al meer dan 10 jaar niet
verhoogd.
We willen graag dezelfde leuke activiteiten samen met het team
voor de kinderen blijven doen. Daarom verhogen we de ouderbijdrage vanaf het komende school-jaar (2020-2021) naar € 35,- per
schoolgaand kind.
Dit is met instemming van de medezeggenschapsraad van KBS Effen
gedaan.
De ouderbijdrage 2020/2021 be-draagt € 35,- per schoolgaand kind.
Het juiste bedrag kan worden overgemaakt op NL05 RABO 0170 639
649 tnv Ouderraad BS Effen te Breda. Graag o.v.v. de naam van uw kind.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Willy Poppelaars
(06-54715092) of oreffen@gmail.com
Alvast hartelijk dank en een fijne zomervakantie toegewenst.
Willy Poppelaars
Penningmeester Ouderraad

SCHOOLAPP:
Volgend jaar gaan we werken met de schoolapp.
Het is het communicatiemiddel wat we als school gaan gebruiken.
Hierin komen de jaarkalender, nieuwsbrieven te staan, maar ook foto’s
en video’s vanuit de groepen komen hierop, waardoor klasbord komt
te vervallen en nu alles in 1 app staat.
Verdere info volgt aan het begin van het schooljaar.

MEDEDELINGEN:
LAATSTE SCHOOLDAG:
De kinderen zullen om 10 voor 12 nog
een afsluitende act presenteren op
het schoolplein. Alle ouders kunnen
dan achter het stenen muurtje bij
de speeltuin kijken. Daarna is het de
bedoeling dat alle kinderen door een
haag van ouders (uiteraard allen op
1,5m afstand van elkaar) lopen en aan
het einde van de haag een traktatie
krijgen. Daarna lopen de kinderen naar
de ouders en is de vakantie begonnen!!
Uiteraard kunt u nog even blijven spelen
of lekker naar huis gaan om de vakantie
in te luiden.
HANDIG OM TE WETEN:
Na de act tellen we met z’n allen af
tot de vakantie begint en vormen alle
aanwezige ouders een haag vanaf de
ijzeren poort bij de kleuters richting de
speeltuin op het grasgedeelte.
SCHOOLKALENDER:
We zijn druk bezig met het verzamelen
van alle data voorop de kalender. Zo snel
mogelijk zal de kalender digitaal komen
en wordt vervolgens in de schoolapp
gezet.
OPENING EERSTE SCHOOLDAG:
Na de zomer zijn er weer wat
versoepelingen, dat wil zeggen dat we
gewoon weer langs de ingang op de
speelplaats naar binnen kunnen, de
ruimte op het grasveld en de zijdes van
de speelplaats is voldoende om voor
de ouders de 1,5 meter te waarborgen.
Kinderen komen nog wel alleen naar
binnen.(dit omdat het in de gangen
anders nog te druk wordt) Uiteraard
zullen de leerkrachten buiten staan om
de kinderen weer te verwelkomen.
Ook gesprekken met ouders, leerreisgesprekken kunnen weer in de school
gehouden worden. En ook hopen we veel
gebruik te mogen van de talenten van
ouders om bv gastlessen te geven over
1 van de thema’s…. Dus weet U of kent
u iemand die veel weet van de natuur of
de omgeving van Effen, geef dit dan door
aan de leerkrachten.

WELKE PUNTEN STAAN CENTRAAL
IN 2020-2021:

Voor het komende schooljaar zijn we alweer druk bezig
met de voorbereidingen.
Begin dit jaar hebben we u geïnformeerd over het
vernieuwende educatieve concept met de werktitel
“Beter Ben Je Buiten”. Met dit concept boorduren we
voort op het Natuuronderwijs, dat we al langer hanteren
op Kbs Effen. Omdat we dit concept met behulp van
deskundigen verder gaan professionaliseren hebben we
ook gekozen voor een naam die de lading beter dekt:

FONK. Het zit in je natuur.
Met FONK bereiden we de kinderen op Kbs Effen nog
beter voor op de toekomst dan nu gebeurt. De natuur
is daarbij een belangrijke inspiratie- en activatiebron.
Met volop aandacht voor het ontwikkelen van cruciale
competenties voor de wereld van morgen. FONK vindt
de bron voor de ontwikkeling van kinderen in de natuur.
Buiten bevinden kinderen zich in een rijke context die
alle ontwikkelgebieden prikkelt. Creativiteit, reflectie,
beleven, samenwerken, ontdekken door doen… Al hun
ervaringen nemen ze mee naar ‘binnen’. En versterken
zelfbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel en sociaalmaatschappelijke sensitiviteit. Toekomstbestendige
competenties waarmee kinderen kunnen blijven groeien.
Het gedachtengoed van FONK past dus heel goed bij
Kbs Effen. Het strookt uitstekend met de ervaringen
die wij zelf hebben opgedaan met natuur-geïnspireerd
onderwijs. Zoals nu ook al gebeurt, brengen onze
kinderen binnen FONK een belangrijk deel van de tijd
met elkaar buiten door. Daar richten de kinderen zich op
activiteiten die gekoppeld zijn aan de natuur van zowel
de omgeving als die van het kind zelf. Er is een grote
rol weggelegd voor spelen, bewegen, onderzoeken en
beleven van de natuur en het landschap.
FONK is een initiatief van Stichting INOS en Wij zijn
JONG en is een educatieprogramma in ontwikkeling.

Kbs Effen wordt de komende anderhalf jaar verder
ontwikkeld tot een FONK-vlaggenschip. Daartoe kijken
we met zorg naar de inrichting van de speelruimtes in
en om de school. De ruimtes worden zo ingericht dat
deze de laten ervaren dat de natuur een onmisbaar en
waardevol onderdeel van het leven op aarde is. Het
mooie van het FONK-programma is bovendien, dat het
verder gaat dan dat. Het programma vertrekt echt vanuit
het kind. Wat is zijn/haar optimale omgeving om zich in
te ontwikkelen?
Daarbij zoekt FONK actief de verbinding met alles
wat zich om de leerling heen beweegt: kinderopvang,
onderwijs, ouders, jeugdzorg, de directe (leef)omgeving
van de school, tot aan overheden en natuurorganisaties.
Samen creëren we de verbinding die leidt tot de
optimale en persoonlijke leeromgeving van het kind.
Kortom, ook binnen FONK staat de ontwikkeling van de
kinderen centraal.
Uiteraard houden we U regelmatig op de hoogte over
van de ontwikkelingen rondom FONK.
De eerste stap die we gaan zetten is, het werken in
schoolbrede thema’s. Het eerste thema wat centraal
staat is, FONK: HET ZIT IN JE NATUUR
Tijdens de thema’s werken we met leervragen vanuit
de leerkrachten en de kinderen. We halen inspiratie uit
de natuur en gebruiken vakken zoals, wereldoriëntatie,
expressie, muziek en techniek.
Elk thema zal worden afgesloten met een middag
waarop de kinderen op verschillende wijze het gaan
presenteren aan ouders, opa’s/oma’s en omgeving. Dit
kan zijn in de vorm van een tentoonstelling, dans etc. Dit
is i.p.v het open podium 3x per jaar, nu dus 6x per jaar.
Meerdere studiedagen zijn hiervoor ingepland om met
de juiste kennis en kunde aan de slag te gaan.

NIEUWS VAN DE BSO
Wat waren we blij toen de scholen
en kinderopvang weer normaal
open mochten! Eindelijk konden
de kinderen echt genieten van de
nieuwe inrichting in de BSO-ruimte,
die net voor de corona-sluiting werd
afgerond. Na de zomer houden we
de officiële opening!
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 en donderdag
kun je je kind vanaf 7:30 uur
brengen. De kinderen kunnen voor
schooltijd spelen, krijgen eventueel
nog iets te drinken en worden
daarna naar de klas gebracht.
Ook naschools is er(op dezelfde
dagen) nog voldoende plaats.
Als beide ouders werken/studeren
heb je recht op kinderopvangtoeslag!
Nieuwsgierig? Neem snel contact
op met het serviceteam via 076
5045605 voor een vrijblijvende
proefberekening.

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.
Alle maaltijden voldoen aan de

richtlijnen van het Voedingscentrum, er wordt gewerkt met
seizoensgroente en er kan rekening
gehouden worden met allergieën.
SPORT- EN NATUUR
Op donderdag werken wij samen
met Soccer4U en 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 sport-kliko’s en
natuurboxen aangeschaft, waarmee
de kinderen lekker op het sportveld

en in de omgeving op ontdekking
kunnen.
De pedagogisch medewerkers
volgen na de zomervakantie een
sport-workshop van het Beweegburo
en een natuurworkshop van het IVN.
VAKANTIE
Tijdens schoolvakanties maken we
voor de opvang gebruik van onze
BSO in Princenhage. Daar kunnen
we samen allerlei leuke activiteiten
ondernemen.
Er is een uitgebreid programma
met elke dag wat leuks. Door de

corona-maatregelen dit jaar geen
grote uitstapjes, maar ook op en
om de locatie kunnen we heel veel
uitdaging bieden.
Nieuwsgierig? Volg ons op Facebook
of informeer eens bij Annemieke
naar het programma.
Een hele fijne zomer gewenst
namens Annemieke en Lisette.
Met vriendelijke groet,
Barbara Gelens
Unitmanager kindcentrum
Eerste Rith en BSO Effen
(werkdagen ma/di/do)

VAKANTIEBIEB:
Lekker lezen en luisteren in de vakantie: in een luie stoel, op het strand of in de tent.
Wegdromen in een mooi verhaal, lekker aan het strand, op de camping of thuis in een luie stoel. Fijn om tot rust te
komen en ook belangrijk om zo te voorkomen dat het leesniveau van kinderen gaat zakken tijdens de zomervakantie.
Deze zomer is het weer mogelijk om e-books te lezen op een tablet of smartphone door gebruik te maken van de
VakantieBiebapp. Hiervoor hoef je geen lid te zijn van de bibliotheek. Deze app is te downloaden in de App Store of
Google Play Store van 1 juli t/m 31 augustus. Nieuw dit jaar is dat er niet alleen leesboeken maar ook verschillende
luisterboeken te downloaden zijn zoals het prachtige verhaal “Het werkstuk of hoe ik verdween in de jungle’ van
Simon van der Geest.

Voor de jeugd is er een winactie. Op vakantiebieb.nl/win kunnen zij laten weten welk boek hun favoriet uit de
VakantieBieb is en zo kans maken op een Beats Solo Pro koptelefoon. Zo maken we het lezen extra leuk!
Wil je nog meer ebooks lezen of naar nóg meer verhalen luisteren, dat kan met een pasje van de openbare bibliotheek
via https://www.onlinebibliotheek.nl/ en via de luisterbiebapp.
Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Daarmee kunnen dan natuurlijk ook echte boeken geleend
worden zoals:

Veel leesplezier voor iedereen deze zomer.

