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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Hierbij een aantal korte mededelingen. Met nog 2 weken voor de boeg,
zijn we aan de ene kant dit jaar aan het afronden en aan de andere kant al
bezig met plannen voor het komende jaar.
Dit jaar hebben we veel tijd geïnvesteerd in het concept FONK.
Alle studiedagen stonden in het teken hiervan.
Onze speerpunten waren:
- Buitenlessen
- Basis op Orde
- thematisch werken
Ook het komende jaar gaan we met deze speerpunten verder:
Basis op Orde:

Buitenlessen:

We geven instructie op de wijze van EDI.
Werken doelgericht
Koppelen buitenlessen aan de doelen van de dag
Er wordt steeds gekeken, welke lessen (of onderdeel
van de les) kunnen we buiten geven.

Thematisch werken: Volgend jaar gaan we werken met GO-Geïnspireerd
onderwijs. We zullen gedurende het jaar met 4
schoolbrede thema’s aan de slag gaan.
Thema 1 wordt: De wereld van Werk
Verder zijn we plannen aan het maken voor de verbouwing binnen.
Wanneer deze gaat plaatsvinden is nog de grote vraag. Zodra we hier meer
over weten houden we u op de hoogte.
We gaan er nog een fijne laatste week van maken, waarbij we samen
naar de musical van unit 4 gaan kijken op een bijzondere locatie. We het
schoolplein samen met de kinderen vakantieklaar gaan maken, met op
donderdag 22 juli de Effense schoffeldag.
Vrijdag om 12.00 hebben we nog een gezamenlijke afsluiting met iets
lekkers vanuit de OR, waarbij we vakantie inluiden.

JAARKALENDER:
Op de schoolapp komen weer alle data van vrije dagen en activiteiten te
staan.
Alvast een paar belangrijke data in september:
- 6 september de eerste schooldag
- 15 september buitendag unit 3
- 20 september buitendag unit 1
-22 september buitendag unit 2 en 4
-29 september studiedag (alle kinderen vrij)

AFSCHEID LIANNE:
Lianne heeft besloten om volledig op de Rosmolen te gaan werken. Dit
betekent dat woensdag 21 juli Lianne haar laatste werkdag op Effen heeft.
We zullen haar ontzettend gaan missen. Lianne heeft vele kinderen op
Effen begeleid, extra oefenen op het gebied van rekenen en taal, extra
handen in de klas, invallen in een groep als het nodig was, begeleiden van
de Fonkelgroep en alle andere diensten die tussendoor kwamen.
Gelukkig hebben we een geschikte kandidaat gevonden, die vanaf
september een deel van de taken van Lianne gaat overnemen.
Graag verwelkomen wij Sabrine Jongmans-van Oort in ons team.
Hiernaast zal ze zelf voorstellen.

Mijn naam is
Sabrine Jongmansvan Oort, getrouwd
en trotse moeder
van 2 opgroeiende
jongens van 9 en
11.
Na de zomervakantie mag ik op
kbs Effen komen werken. Ik zal me
oa richten op het MHB (Meer- en
Hoogbegaafdheid) -onderwijs en
talentgericht werken. Op woensdag
zal ik dan ook de Fonkelgroep van
juf Lianne gaan overnemen.
Naast diverse banen in het
regulier- en speciaal basisonderwijs heb ik me de laatste
periode gericht op het opzetten
en uitvoeren van de ‘Atlasklas’
op kbs Helder Camara. In deze
klas krijgen leerlingen met
een ondersteuningsvraag op
welbevinden en executieve
functies, een dagdeel per week
passend onderwijs aangeboden.
Ervoor zorgen dat je lekker in je vel
zit, je emoties goed her- en erkent
en je breinvaardigheden verder
uitbreiden en bewust inzetten.
Elkaar versterken en bekrachtigen,
samen tot leren en ontwikkelen
komen, veerkracht vergroten,
om van hieruit uitdagingen en
leerkuilervaringen aan te kunnen
gaan, dat zijn voor mij kernwaarden
die ik graag in mijn baan als juf
naar voren laat komen.
Naast docent basisonderwijs,
geef ik ook yogalessen, massages,
begeleiding en trainingen aan
kinderen, tieners en volwassenen
en ben ik een groot fan van Pippi
Langkous. Op een heerlijke open
onbevangen speelse manier leert
zij de levenslessen op geheel eigen
wijze. Ze is vrij in gevoel, verstand
en lichaam en neemt iedere
uitdaging aan met “ik heb het nog
nooit gedaan, dus ik denk dat ik het
wel kan!”
Een nieuw avontuur voor mij voor
de boeg op deze leuke Fonk school,
ik heb er zin in!

In unit 4 zal Bas Donkers het
nieuwe schooljaar zijn lio-stage
(Leraar in opleiding) gaan lopen.
Hieronder stelt hij zichzelf voor:
Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Bas
Donkers. Ik ben
25 jaar oud en
mag komend jaar
deel uitmaken van
team KBS Effen.
Dit jaar zal ik
mij bezighouden om begrijpend
lezen aan te sluiten op het
FONK-concept van de school
in combinatie met thematisch
onderwijs. Ik start op maandag en
dinsdag in groep 7/8 bij Bas van
den Broek om mezelf te blijven

ontwikkelen als docent. Later in
het jaar zullen de woensdag en
donderdag eraan toegevoegd
worden. Ik heb er zin in!
Ik zal jullie kort wat vertellen over
mijn vorige opleiding. Op het ROC
in Tilburg heb ik mijn diploma
voor Sport en Bewegen afgerond.
Tijdens deze opleiding heb ik
mezelf ontwikkeld als trainer/
coach in kite- en windsurfen in de
zomer en skileraar in de winter. Ik
had echt een pretpakket!
In mijn vrije tijd ben ik veel met
sport bezig. Zo heb ik als hobby’s
kitesurfen, skiën, motorrijden,
voetballen en sinds kort ook
tennissen. Ik vind sport enorm leuk
en vind het daarom moeilijk om
te kiezen. Ik hoef mezelf in ieder
geval nooit te vervelen!

Ik ben geboren en getogen als een
Bosuil in het dorpje Ulvenhout.
Vanaf september ga ik mijn nest
dan eindelijk verlaten en vertrek
naar het mooie Breda om daar mijn
vleugels te spreiden.
Hopelijk hebben jullie nu een
beeld wie ‘deze Bas’ is. Ik hoop
jullie snel te mogen ontmoeten
om er samen een mooi jaar van te
maken.

