Informatiekalender
Christelijke Basisschool
Jan Barbier
Schooljaar 2017–2018

Ommerweg 138
7447 RH Hellendoorn
(0548) 681657
www.barbier-ikt.nl

Voorwoord
Voor u ligt de nieuwe informatiekalender van
het schooljaar 2017/2018. Op elke pagina
vindt u een weekkalender met daarin en
daaronder informatie die voor u van belang
is. Nadere informatie volgt in de loop van het
jaar via onze nieuwsbrief, die u regelmatig
per e-mail van ons ontvangt. Wij hopen dat
deze kalender ook dit jaar een goed plaatsje
in uw huis mag krijgen, waardoor u alle
belangrijke informatie van onze school
overzichtelijk en snel bij de hand heeft.
Samen met het bestuur, de MR en de OR
willen wij als team van “Jan Barbier” ons
uiterste best doen om er weer een goed
schooljaar van te maken. Hierbij bent u als
ouder een onmisbare schakel. We zullen
daarom op alle mogelijke manieren een goed
contact met u proberen te realiseren. Op
deze manier creëren we samen een goed
onderwijsklimaat waarin de kinderen zich
optimaal kunnen ontplooien. Mocht u iets
willen bespreken, schroom dan niet om
contact met ons op te nemen. Hiervoor staan
wij als schoolteam altijd open. Om het u
gemakkelijker te maken vindt u in deze
kalender
alle
(e-mail)adressen
en
telefoonnummers.
Ook het afgelopen jaar hebben we weer
kunnen constateren dat we niet zonder de
hulp van ouders kunnen. We hopen ook dit
schooljaar weer op u te kunnen rekenen.
Kortom, door ieders inzet zal het schooljaar
2017-2018 weer sprankelend, leerzaam,
kindvriendelijk en enthousiast worden. Voor
op- en/of aanmerkingen betreffende de
inhoud en vormgeving van de infokalender
houden wij ons zeer aanbevolen.
Namens het team van de “Jan Barbier”,
Roel Roelofs - directeur
Erna Calkhoven - adjunct directeur

Adresgegevens
CBS “Jan Barbier”
Ommerweg 138
7447 RH Hellendoorn
 0548 – 681657
b.g.g.  0548 – 654298
(secretariaat Stichting Ieder Kind Telt-Hellendoorn dorp)

Directie
▪ Roel Roelofs (dir)
0548-654892
Jac. Kapteynstraat 3, 7447 HL Hellendoorn
 dir@barbier-ikt.nl
▪ Erna Calkhoven (adj. dir)
0548-618140
Valeriaan 41, 7443 KC Nijverdal
 adj@barbier-ikt.nl
Secretariaat
▪ Antje Altink
06-34184342
Erve Boomcate 4a, 7442 CN Nijverdal
 a.altink@barbier-ikt.nl
Leerkrachten met specialisatie
Zorg:
▪ Erna Calkhoven
0548-618140
Valeriaan 41, 7443 KC Nijverdal
 ib@barbier-ikt.nl
ICT/Rekenen:
▪ Geert Fransen
0548-611750
Oranjestraat 12, 7443 CC Nijverdal
 g.fransen@barbier-ikt.nl
Taal:
▪ Alida van der Kolk
0522-242852
Kluft 13, 7943 LX Meppel
 a.vanderkolk@barbier-ikt.nl
Engels:
▪ Elizabeth van der Heide
 0546-492164
Weidehuislaan 20, 7602 BP Almelo
 e.vanderheide@barbier-ikt.nl
Beweging:
▪ Tom Holleboom
06-13374671
Steenwijkerdiep 47, 8331 LP Steenwijk
 t.holleboom@barbier-ikt.nl

Adresgegevens (vervolg)
Overige leerkrachten
▪ Ineke Akihary
0548-610011
Holterweg 72, 7441 DJ Nijverdal
 i.akihary@barbier-ikt.nl
▪ Jacolien Bosman
 0548-622951
N.Hoofddijk 12, 7443 RV Nijverdal
 j.bosman@barbier-ikt.nl
▪ Michelle Gorselink
 06-37566175
Kerklaan 36, 8196 KW Welsum
 m.gorselink@barbier-ikt.nl
▪ Henriët van der Laan
 0548-617452
G.J. Piksenstraat 35, 7441 EV Nijverdal
 h.vanderlaan@barbier-ikt.nl
▪ Ria Nieuwenhuis
 0548-610353
Kruidenlaan 133, 7443 JN Nijverdal
 r.nieuwenhuis@barbier-ikt.nl
Onderwijsassistent
▪ Christa Haarkamp
 06-12425245
Kruissteenweg 118, 7642 VS Wierden
 m.haarkamp@barbier-ikt.nl
Onderwijsondersteunend personeel
Christiaan Pultrum

De schoolgids
In de protestants christelijke basisschool
wordt
elke
ochtend
begonnen
met
godsdienst. Ieder kind wordt in aanraking
gebracht met de bijbel en daardoor zo
mogelijk met God, zodat het zijn of haar
geloofsbeleving op een eigen unieke wijze
kan ontwikkelen. Verder wordt in de
basisschool les gegeven in de vertrouwde
vakken zoals lezen, schrijven, taal en
rekenen. Daarnaast wordt veel aandacht
besteed aan de verkenning van de wereld:
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.
Ook wordt verantwoordelijkheidsgevoel en
zelfstandigheid bijgebracht in de vakken
sociale redzaamheid en bevordering gezond
gedrag. In woord, beeld en geluid wordt
bovendien veel aandacht aan culturele zaken
besteed. De school wil samen met de
ouders/verzorgers in acht jaar een stevige en
gezonde basis leggen waarop het kind in het
voortgezet onderwijs en later in de
maatschappij verder kan bouwen. Als ouder
kunt u uw kinderen in de ontwikkeling
stimuleren, door het zoveel mogelijk zelf zijn
of haar taken op school te laten regelen. Met
name vanaf groep 3 willen wij u vragen de
kinderen zoveel mogelijk hun zaakjes te laten
regelen met de leerkrachten en met het inen uitlopen. In de schoolgids, te raadplegen
via de website en op verzoek verkrijgbaar,
gaan wij op bovenstaande zaken zeer
uitgebreid in.

Groepsverdeling
Groep 0/1/2/3
▪ Jacolien Bosman
ma/di/wo/do
▪ Ria Nieuwenhuis
vr
▪ Elizabeth van der Heide wisselend
Groep 4/5/6
▪ Michelle Gorselink
ma/di
▪ Ineke Akihary
wo/do/vr
▪ Elizabeth van der Heide wisselend
Groep 7/8
▪ Henriët van der Laan
▪ Alida van der Kolk

vr
ma/di/wo/do

Directeur
▪ Roel Roelofs

ma/di/wo/do/vr

Adjunct-directeur
▪ Erna Calkhoven

ma/di/wo

Secretaresse
▪ Antje Altink

ma/di/wo/(do)

Intern begeleider
▪ Erna Calkhoven
Taal- / leesspecialist
▪ Alida van der Kolk
Rekenspecialist
▪ Geert Fransen
Vakdocent sport en bewegen
▪ Tom Holleboom
Vakdocent Engels
▪ Elizabeth van der Heide
Onderwijsassistent
▪ Christa Haarkamp

Stichting “Ieder Kind Telt”
Vanaf 1 januari 2012 kent de organisatie een
stichtingsvorm. De stichting ‘Ieder kind telt’,
voor christelijk primair onderwijs in de
gemeente Hellendoorn. PCBS “Jan Barbier” is
één van de elf basisscholen van de
onderwijsstichting.
De stichting wordt in het kader van de
wetgeving, code Goed Onderwijs, Goed
Bestuur in het Primair Onderwijs, bestuurd
door de voorzitter van het College van
Bestuur. Het College van Bestuur is het
bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en
legt verantwoording af aan de Raad van
Toezicht (keurt goed en houdt toezicht).
De statuten en reglementen van de stichting
zijn verkrijgbaar op school en te vinden op de
website van de stichting “Ieder Kind Telt”:
www.iederkindtelt.nl

Samenwerkingsverband Twente Noord
Basisschool Jan Barbier maakt verder deel uit
van het samenwerkingsverband Twente
Noord. Deze onderwijsorganisatie richt zich
met name op de kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften.
Middels
consultatie
wordt advies gegeven op het gebied van
gedrag en van de cognitieve ontwikkeling van
het kind. Ook wordt veel aan kennisdeling
gedaan binnen deze organisatie, middels een
netwerk van Interne Begeleiders, waaraan de
Intern Begeleider van onze school, Erna
Calkhoven, ook deel uitmaakt.
Drie maal per jaar is er multidisciplinair
overleg
waarin
hulpplannen
worden
besproken om leerlingen te ondersteunen.
Uiteraard bent u als ouders daar altijd
maximaal bij betrokken.

Stichting “Ieder Kind Telt”
College van Bestuur
▪ Dhr. H. Slabbekoorn

(voorzitter)

0548-616513
Raad van Toezicht
▪ Dhr. E. Held (voorzitter)
▪ Mevr. H. I. op den Dries-Jansen (vicevoorzitter)
▪ Mevr. A.J.M. Borger
▪ Dhr. E.H.M. van Paassen
▪ Mevr. M. de Graven
Bestuurscentrum
In het bestuurscentrum van de stichting zijn
de ondersteunende en dienstverlenende
diensten gehuisvest:
Facilitair manager:
 Dhr. R. Brouwer

0548-621853

Personeel & Organisatie
▪ Dhr. H. Hofstee
0548-621854
Administratie en secretarieel
▪ Mevr. G. Antonides
0548-616513
▪ Mevr. E. Wildeboer
0548-616513
Technische Dienst
▪ Dhr. H. Hallink
▪ Dhr. A. Dekker
In het bestuurscentrum worden vergaderingen
gehouden. De ruimte is ook geschikt voor het
organiseren en houden van cursussen.
Adres
▪ Bestuurscentrum Ieder kind telt
Jacob van Houtestraat 4,
7442 NC Nijverdal
Postbus 59,
7440 AB Nijverdal
 0548-616513
 info@iederkindtelt.nl

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van onze school
vergadert voorafgaand aan een GMRvergadering. Men bespreekt de zaken die de
school aangaan en verder ook alle besluiten
van het bestuur en stemt hiermee in of
adviseert.
Oudervertegenwoordiging
▪ Linda Berentschot
▪ Rianne Withaar

e

Teamvertegenwoordiging
▪ Jacolien Bosman
 j.bosman@barbier-ikt.nl
▪ Alida van der Kolk
 a.vanderkolk@barbier-ikt.nl
GMR
Onze onderwijsstichting kent ook een
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
(GMR). In deze raad zijn alle elf scholen van
de stichting vertegenwoordigd door een ouder
of personeelslid. Deze GMR vergadert zeven
keer per jaar waarin men de grote
beleidslijnen van de stichting controleert en
waar nodig wijzigt. Mocht u vragen hebben of
opmerkingen betreffende het gevoerde
bestuursbeleid dan kunt u bij onze MRvertegenwoordiger in de GMR of één van de
andere MR-leden terecht.
GMR-vertegenwoordiger
▪ Jacolien Bosman

Ouderraad
De ouderraad van onze school bestaat uit een
zeer actieve groep ouders. Deze ouders
denken mee met het wel en wee van onze
school, dragen ideeën aan en steken de
handen uit de mouwen bij diverse activiteiten
op school.
De ouderraad bestaat uit:
Voorzitter:
▪ Ankie Pot (voorzitter)
▪ Dianne Eshuis (penningmeester) (t/m dec.)
▪ Bianka Beverdam
▪ Esther van Dijk
▪ Niels Kappert
▪ Gerrit Stokvis
▪ Jan Grootenhuis
Teamvertegenwoordiging
▪ Wisselend

Oudercommunicatie
Wederzijds contact tussen school en ouders is
ontzettend belangrijk en beschouwen wij dan
ook als zeer waardevol. Door het schooljaar
heen hebben we een cyclus van momenten
waarop we als school en ouders samen in
gesprek gaan over de ontwikkeling van het
onderwijs in het algemeen of heel specifiek
gericht op de vorderingen van uw kind.
Boeien
We willen u als ouders boeien met juiste
informatie. Helder en duidelijk informeren
over de ontwikkeling van het kind en over de
bijzonderheden in de groep of op school is
daarbij het uitgangspunt.
Praktische uitwerking
▪ Intakehuisbezoek voor nieuwe leerlingen.
▪ Oudergesprekken op school, deze vinden
driemaal per jaar plaats. Voor groep 4 t/m 8
vinden ouder- kindgesprekken plaats.
Binden
We willen u, als ouders, binden aan de
school. Samen zijn we immers de school en
vanuit die visie kunt u fungeren als
“ambassadeur van het onderwijs” op onze
school en van daaruit de brugfunctie
vervullen naar mogelijke toekomstige ouders.
Praktische uitwerking
Elke groep organiseert een doe-activiteit voor
ouders met / voor hun kinderen. Deze
activiteiten worden in de Vlinderslag
vermeld. De school organiseert (eventueel in
samenwerking met de ouderraad) activiteiten
waar u samen met anderen aan deel kunt
nemen. Daarbij kunt u denken aan fiets- of
puzzeltocht, maar ook een winter- of
zomerfeest.

Oudercommunicatie (vervolg)
Educatief partnerschap
Hoewel ouders en school ieder hun eigen
deskundigheid meebrengen, lopen belangen
van beide in veel gevallen parallel. Erkenning
daarvan is een belangrijke voorwaarde voor
“educatief partnerschap”. Vanuit die visie
kunnen we samenwerken aan de kwaliteit van
ons onderwijs.
Praktische uitwerking
▪ Contactmomenten waarbij ouders een kijkje
achter de schermen krijgen (kijkochtend)
▪ Ouders geven gastlessen die zijn gekoppeld
aan onderwijskundige vakgebieden vanuit hun
eigen (beroepsmatige) achtergrond.
Schoolgids-kalender-nieuwsbrief-groepsmail
Daarnaast proberen wij u middels onze
schoolgids en kalender te informeren over het
huidige en toekomstige beleid en daarnaast
over praktische zaken. Door het jaar heen
houden
wij
u
omtrent
de
laatste
ontwikkelingen op de hoogte middels de
wekelijkse
groepsmail,
de
website
www.barbier-ikt.nl en de Vlinderslag. Wilt u
deze ontvangen, stuurt u dan een mailtje
naar: adj@barbier-ikt.nl
Facebook en website
Communicatie is erg belangrijk. U vindt ons
op Facebook en op onze website.
We plaatsen korte berichten over activiteiten
op onze school. Wilt u deze korte berichten
lezen en liken, volg ons dan op Facebook.
Basisschool Jan Barbier. U vindt ons op:
Facebook:
www.facebook.com/Basisschool-Jan-Barbier
Website: www.barbier-ikt.nl

Een klacht…… vertel het ons!
Als school staan we voor een intensief
persoonlijk contact. Als schoolteam staan we
dan ook open voor elke vorm van kritisch
meedenken. Wanneer dat kan, zullen we uw
opmerkingen gebruiken om ons onderwijs
sterker te maken. Met de groepsleerkracht
kunt u alles bespreken. Vindt u dat de
groepsleerkracht hiervoor niet in aanmerking
komt, dan kunt u contact zoeken met de
directie.
Natuurlijk kan het gebeuren dat u voor een
klacht over machtsmisbruik wilt praten met
mensen die kwaliteit, kennis en inzicht
hebben. Hiervoor hebben we binnen onze
organisatie
een
vertrouwenspersoon
aangesteld. Op deze manier staan we garant
voor een continue kwaliteitsverbetering van
het onderwijs op onze school.

Enthousiast……vertel het een ander!
Contactpersoon ‘vertrouwen’
▪ Erna Calkhoven
0548-618140
Valeriaan 41, 7443 KC Nijverdal
 adj@barbier-ikt.nl
Tevens is er buiten de school een
vertrouwenspersoon
aangesteld.
Deze
persoon adviseert, begeleidt en ondersteunt u
als ouder en de contactpersoon ‘vertrouwen’.
Vertrouwenspersoon
▪ Mevr. W. Stuveling-de Bree (huisarts)
0548-618000
Kruidenlaan 276, 7443 JV Nijverdal

Een klacht…… vertel het ons! (vervolg)
Landelijke klachtencommissie
Zaken die niet met leerkrachten en directie
kunnen
worden
opgelost,
kunnen
rechtstreeks of door tussenkomst van
contactpersoon en/of vertrouwenspersoon
worden voorgelegd aan het bevoegd gezag of
aan een klachtencommissie. Het bestuur van
onze onderwijsstichting is aangesloten bij een
landelijke
klachtencommissie
van
De
Besturenraad. Meer hierover staat vermeld in
het handboek op de website van de stichting
“Ieder Kind Telt”.
Inspectie van het Onderwijs
Vanuit het ministerie wordt er toezicht
gehouden op het onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs is met deze taak belast. De
inspectie heeft een speciaal meldpunt
vertrouwensinspecteurs die fungeert als
aanspreekpunt bij eventuele signalen.
▪ Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 – 111 3 111
Veel antwoorden op vragen over het
onderwijs kunt u vinden op de website:
www.onderwijsinspectie.nl.

Vakantierooster
Herfstvakantie
23 oktober t/m 27 oktober 2017
30 en 31 okt. (kinderen vrij ivm studiedag)
Kerstvakantie
25 december 2016 t/m 05 januari 2018
Voorjaarsvakantie
22 en 23 febr. (kinderen vrij ivm studiedag)
26 februari t/m 02 maart 2018
Studiedag Ieder kind telt
7 maart 2018
Pasen
30 maart 2018 t/m 02 april 2018
Meivakantie
27 april t/m 11 mei 2018
2e Pinksterdag
21 mei 2018
Studieweek, kinderen vrij
25 t/m 29 juni 2018
Zomervakantie
21 juli t/m 02 september 2018

Zondag

34 augustus 2017
20

Maandag

21

Dinsdag

22

Woensdag

23

Donderdag

24

Vrijdag

25 Juf Alida jarig

Zaterdag

26

Week

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.30
08.30-12.00
08.30-12.30

13.00-15.15
13.00-15.15
13.00-15.15

Tegen een geringe vergoeding kan uw kind
tussen de middag overblijven.
Een kwartier voor aanvang van de lessen en
tijdens de ochtendpauze is er middels een
pleinwacht toezicht op het plein.

Zondag

35 augustus 2017
27 Juf Michelle jarig

Maandag

28

Dinsdag

29

Woensdag

30

Donderdag

31

Vrijdag

01

Zaterdag

02 Maud Luchtenberg 4 jaar

Week

Verkeersbrigadiers
Op de Ommerweg wordt hard gereden en ook op
het fietspad is veel (brom)fietsverkeer. Ouders
en kinderen uit groep 7/8 zorgen daarom dat uw
kind veilig van en naar school kan komen en
staan als brigadier op het fietspad.
Wanneer u uw kinderen met de auto naar school
brengt, wilt u dan gebruik maken van de
parkeerplaats?
Verkeerscoördinatoren:
▪ Charlotte Enserink
▪ Mariëlle Grendelman

Zondag

36 september 2017
03

Maandag

04 1e schooldag seizoen 2017/2018

Dinsdag

05 Lisanne Grootenhuis 10 jaar

Woensdag

06 Myrthe Winters 7 jaar

Donderdag

07

Vrijdag

08

Zaterdag

09

Week

08.15 welkom met
koffie/thee/fris
Luizencontrole

Ziekteverzuim
Wilt u ons bij ziekteverzuim voor aanvang van
school telefonisch op de hoogte stellen?
Een kwartier voor aanvang van de lessen zijn
wij bereikbaar:
0548- 681657
Bij geen gehoor: 0548- 654298 (secretariaat
De Es/De Jan Barbier)

Artsenbezoek
We gaan er vanuit dat u probeert om een
bezoek aan de dokter of tandarts voor of na
schooltijd te laten plaatsvinden. Wanneer het
toch onder schooltijd moet plaatsvinden, wilt u
dit dan tijdig melden aan de groepsleerkracht?

Zondag

37 september 2017
10

Maandag

11 20.15 uur OR vergadering

Dinsdag

12 19.00 uur EHBO herhaling TSO

Woensdag

13 Geen gym groep 3 en 7/8

Donderdag

14 10.55 uur Swim to Play

Week

ouders locatie De Es,
Leerlooierstraat 2

Groep 1/2/3 + groep 7/8

Vrijdag

15

Zaterdag

16

Pauze
In de klassen krijgen de kinderen vlak voor de
pauze tijd om hun meegebrachte groente/fruit
en drinken te nuttigen. Wilt u bekers en
fruitbakjes altijd voorzien van naam (ook in de
bovenbouw).
Om half elf gaat de bel en gaan de kinderen
naar buiten om even een frisse neus te halen.

Gezond drinken
Voldoende drinken is ook belangrijk, maar elke
dag cola is niet gezond. Daarom geen energieof frisdranken in de pauze. Wilt u het drinken
meegeven in een beker of navulbaar drinkflesje.

Columbus Junior is een kinderopvangorganisatie met 25 locaties kinderdagopvang,
peuteropvang, buitenschoolse opvang en
voorschoolse opvang in de gemeenten
Hellendoorn,
Wierden,
Rijssen-Holten,
Enschede,
Losser
en
Oldenzaal.
Wij
begeleiden met ruim 150 medewerkers
ongeveer 1800 kinderen in hun ontwikkeling
en bij het ontdekken van de wereld.
Columbus Junior biedt opvang aan met een
duidelijk doel voor ogen: ieder kind laten
opgroeien tot een evenwichtig mens.
Columbus Junior neemt kinderen mee op
ontdekkingsreis door de wereld. Als
medeopvoeder
daagt Columbus
Junior
kinderen uit en ondersteunt hen om in iedere
leeftijdsfase nieuwe stappen te zetten. Zo
kunnen zij zich ontwikkelen tot evenwichtige
personen die hun eigen talenten onderkennen
en benutten, overeenkomstig hun eigen
capaciteiten en mogelijkheden.
Kinderdagopvang (0-4 jaar)
In onze kinderdagverblijven kan uw kind
spelen op eigen niveau, zich optimaal
ontwikkelen en de wereld om zich heen
ontdekken. Ons uitgangspunt is zo dicht
mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie.
Columbus Junior onderscheidt zich door een
grote diversiteit aan activiteiten aan te
bieden. Kinderen krijgen allerlei activiteiten
aangeboden, passend bij hun leeftijd en
ontwikkeling. Ook een bezoekje aan de
kinderboerderij, een uitje naar de speeltuin
of een kookactiviteit behoren tot ons
gevarieerde aanbod. De activiteiten worden
uitgevoerd op basis van een methode voor
voor- en vroegschoolse educatie.

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Op de buitenschoolse opvang (BSO) van
Columbus Junior maakt uw kind kennis met
diverse vormen van vrijetijdsbesteding. Zo
ontdekt het de wereld om zich heen en
vooral zijn of haar eigen talenten en
interesses. In de schoolvakanties is er een
breed aanbod aan activiteiten waarbij de
belangrijkste ontwikkelgebieden van uw kind
worden aangesproken:
• Beweging, bijvoorbeeld voetbal, korfbal,
outdoorsporten
•
Samenwerking,
bijvoorbeeld
koken,
spelletjes, escaperoom, op bezoek bij
ouderen
• Kunst/Cultuur, bijvoorbeeld theater, dans,
muziek, schilderen, lm
• Natuur, bijvoorbeeld het bos in, speuren,
beestjes vangen, hutten bouwen, observeren
• Techniek, bijvoorbeeld bouwen, lego,
scheikundeproefjes
Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Dan bent u van harte
welkom om een kijkje te nemen op één van
onze locaties. Bel 0548-63 23 00 om een
afspraak te maken. Voor meer informatie
kijkt u op: https://www.columbusjunior.nl
**
@Webmaster:
link
website:
https://www.columbusjunior.nl
** @Webmaster: link naar inschrijfformulier (op
verzoek van een van de andere webmasters)
www.columbusjunior.nl/inschrijven

Zondag

38 september 2017
17

Maandag

18

Dinsdag

19 Fietscross

Woensdag

20 Schoolkamp

Donderdag

21 Schoolkamp

Vrijdag

22 Schoolkamp

Zaterdag

23 Burendag

Week

Geen gym groep 3

10.55 uur Swim to Play
Groep 1/2/3

Opruimen zwerfafval (i.s.m.
Plaatselijk Belang)

Duurzaamheid
De Jan Barbierschool is duurzaamheids
ambassadeur en draagt dat uit door in de
klassen afval te scheiden en kinderen en ouders
daar ook steeds meer bewust van te laten
worden. Op 22 september ruimen we het
zwerfafval rondom school op, samen met
Plaatselijk Belang in het kader van Nationale
Burendag. Daarnaast zamelen we batterijen in
en gaan we vanaf september klein witgoed
inzamelen om te laten recyclen.

Zondag

39 september 2017
24 City run

Maandag

25 Week van de pauzehap gr 4/5/6

Dinsdag

26 19.30 uur Groepsinfoavond gr.

Woensdag

27 Kinderpostzegels

Donderdag

28 Sportdag Hellendoorn dorp

Vrijdag

29

Zaterdag

30

Week

in gr. 4/5/6
19.30 uur MR vergadering

1/2 en 20.30 uur gr. 3
Startgesprekken gr. 4-8
Fietscross

Geen gym groep 3 en 7/8
’s Middags startgesprekken gr. 48
10.55 uur Swim to Play
Groep 1/2/3

Groepsinformatieavond groep 1/2/3
Wij willen u als ouders graag informeren over
het onderwijsaanbod in de nieuwe groepen.
Daarvoor nodigen wij u uit voor een
groepsouderavond voor de groepen 1 t/m 3. Dit
jaar is de groepsinformatieavond op 26
september.
Ouders van leerlingen die later dit jaar
instromen worden persoonlijk voor deze avond
uitgenodigd.
Vanaf
groep
4
houden
we
ouder-/
kindgesprekken.
We starten op 26 en 27
september.

Zondag

40 oktober 2017
01 Meneer Christiaan jarig

Maandag

02 Meester Geert jarig

Dinsdag

03 Femke Leestemaker 10 jaar

Woensdag

04 Juf Erna jarig/dierendag

Donderdag

05 Silke Pot 12 jaar

Vrijdag

06

Zaterdag

07 Kidsrun Ravijnloop

Week

Schoolfotograaf

Start kinderboekenwk t/m 15-10
Geen gym groep 3 en 7/8
Laggenbeck jubileumdag
10.55 uur Swim to Play
Groep 1/2/3 + groep 7/8

Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’
Kinderboeken met griezels en engerds staan
centraal in de Kinderboekenweek, die loopt van
4-15 oktober. In elke groep vormt een boek de
basis voor de Kinderboekenweek. Natuurlijk
wordt dit boek voorgelezen, maar ook worden
verschillende activiteiten ontworpen om het
boek “tot leven te brengen” in de klas. Zo
kunnen
muzikale,
creatieve
of
wereldoriënterende lessen heel goed aansluiten
en
meer
diepgang
geven
aan
de
voorleesfragmenten. Groep 6 gaat een bezoek
brengen aan het schrijversfestival in het Zinin
theater en uiteraard wordt er voor alle groepen
weer een voorleeswedstrijd georganiseerd.

Zondag

41 oktober 2017
08

Maandag

09

Dinsdag

10 Dag van de duurzaamheid

Woensdag

11 Geen gym groep 3 en 7/8

Donderdag

12 10.55 uur Swim to Play

Vrijdag

13

Zaterdag

14

Week

Groep 1/2/3 + groep 7/8
19.30 uur Voorlees- en
gedichtenwedstrijd

Voorleeswedstrijd- en gedichtenwedstrijd
Elk jaar houden we op school een
voorleeswedstrijd in de grote zaal. ’s Middags
dragen de kinderen uit groep 2 tot en met 6 een
gedicht voor, waarna er uit elke groep 2
kinderen doorgaan naar de voorleeswedstrijd ’s
avonds. Dan lezen de kinderen uit groep 7/8
een verhaal voor en luisteren we naar de
gedichten van de kinderen die ’s middags door
zijn gegaan.
De voorleeswedstrijd vindt dit jaar plaats op
donderdag 12 oktober.

Zondag

42 oktober 2017
15 Marith Grootenhuis 8 jaar

Maandag

16

Dinsdag

17

Woensdag

18 Geen gym groep 3 en 7/8

Donderdag

19 10.55 uur Swim to Play

Week

Groep 1/2/3 + groep 7/8

Vrijdag

20

Zaterdag

21

Bewegingsonderwijs
Voeding en sport zijn belangrijk voor een
gezonde leefstijl. Als school zijn we ons bewust
van onze sleutelrol hierin. Vandaar dat we er
voor kiezen om met een vakleerkracht sport en
bewegen te werken, Tom Holleboom.
Groep 1/2 gymt op school in het speellokaal.
Geef uw kind een paar veterloze gymschoenen
mee (voorzien van naam!). Deze blijven op
school. Groep 3 t/m 8 heeft gymnastiek van
vakleerkracht Tom Holleboom in sporthal “De
Voordam” . In verband met de hygiëne is
douchen na de gymles verplicht. Geen
gymspullen (korte broek, shirt gymschoenen en handdoek),
geen gym!

Zondag

43 herfstvakantie
22

Maandag

23 Zwemvierdaagse

Dinsdag

24 Inza Ekkel 10 jaar

Woensdag

25 Zwemvierdaagse

Donderdag

26 Zwemvierdaagse

Vrijdag

27

Zaterdag

28

Week

Zwemvierdaagse

Volleybal

Rooster van bewegen
Zwemmen:
▪ Swim-to-play

donderdag

10.55 uur

(week 37 t/m week 49 )

Gymnastiek:
▪ Groep 7/8
▪ Groep 3/4/5/6
▪ Groep 3/4/5/6
▪ Groep 7/8

woensdag
vertrektijd bus
woensdag
vrijdag
vrijdag

08.30 uur
08.15 uur
09.10 uur
10.45 uur
11.30 uur

Vervoer gymnastiek/zwemmen:
Dit jaar verzorgt Brinker het vervoer van en
naar gymzaal de Voordam in Hellendoorn.

Zondag

44 okt./nov. 2017
29 Diepe Hel Holterbergloop

Maandag

30 Kinderen vrij ivm studiedag team

Dinsdag

31 Jan Stokvis 9 jaar

Woensdag

01 Dankdag

Donderdag

02 Juf Henriët jarig

Vrijdag

03 Tim Kappert 9 jaar

Zaterdag

04

Week

Kinderen vrij ivm studiedag team

Luizencontrole
Geen gym groep 3/4/5/6

10.55 uur Swim to Play
Groep 3/4/5/6

Swim-to-play:
Vanaf dit schooljaar gaan alle kinderen
gedurende een periode van zes weken naar het
zwembad. De gemeente Hellendoorn biedt
namelijk een programma aan, waarbij kinderen
spelenderwijs watervrij worden gemaakt. In de
kalender kunt u zien, wanneer uw kind naar het
zwembad gaat. Natuurlijk met de bus.
Omdat dit een nieuw aanbod is, bent u van
harte welkom om een keer mee te gaan kijken.
Het zwemmen is altijd op de donderdagochtend
van 10.55 – 11.45 uur in zwembad het Ravijn in
Nijverdal. Kinderen blijven die dag over.

Zondag

45 november 2017
05 DRW kidsrun

Maandag

06 Lotte Winters 7 jaar

Dinsdag

07

Woensdag

08 Geen gym groep 3/4/5/6

Donderdag

09 10.55 uur Swim to Play

Vrijdag

10

Zaterdag

11

Week

20.15 uur OR vergadering

Groep 3/4/5/6

Sportactiviteiten
Ook dit schooljaar willen we de leerlingen van
onze school in de gelegenheid stellen om in
schoolverband aan een sport mee te doen die in
hun belangstellingssfeer ligt. De coördinatie van
de sporttoernooien is in handen van de
ouderraad.
De
kinderen
kunnen
aan
uiteenlopende sporten deelnemen. Van dammen
tot schoolvoetbal en van de Reggesurvival tot de
avond-4-daagse.
De kinderen krijgen van school sportshirts.
Schoolsportcoördinator:
▪Ineke Akihary  i.akihary@barbier-ikt.nl

Zondag

46 november 2017
12

Maandag

13 Nina Berentschot 10 jaar

Dinsdag

14 19.30 uur MR vergadering

Woensdag

15 Geen gym groep 3/4/5/6

Donderdag

16 Meghan Withaar 7 jaar

Vrijdag

17

Zaterdag

18 Landelijke intocht Sint

Week

Twan van Dijke 5 jaar

Fietscontrole

10.55 uur Swim to Play
Groep 3/4/5/6

Luizencontrole
De werkgroep ‘luizencontrole’ voert na een
vakantie controles uit. Bezwaren tegen controle
kunt u kenbaar maken bij de schooldirectie.
Bij constatering van hoofdluis wordt u hiervan in
kennis gesteld en gevraagd om uw kind op te
(laten) halen en direct te behandelen.
Bij constatering van neten wordt u hiervan in
kennis gesteld en gevraagd uw kind die dag te
behandelen.
Wanneer u zelf hoofdluis / neten ontdekt bij uw
kind, wilt u de school hierover in kennis stellen?
Luizencoördinator:
▪ Geke Koldewé

Zondag

47 november 2017
19

Maandag

20

Dinsdag

21 13.30 uur Groep 5/6 Voorstelling

Woensdag

22 Rapport mee

Donderdag

23 10.55 uur Swim to Play

Vrijdag

24 Lisa van Dijke 10 jaar

Zaterdag

25 Intocht Sinterklaas in Hellendoorn

Week

Zinin

Geen gym groep 3/4/5/6

Groep 3/4/5/6

Schoen zetten op school

Erfgoed-Educatie
We vinden het belangrijk dat onze kinderen in
aanraking komen met de geschiedenis van onze
eigen streek. Bij de bibliotheek zijn voor dit
doel erfgoedprojecten te leen.
Het
doel van erfgoed-educatie is onze
leerlingen te laten ervaren dat hun eigen
omgeving van betekenis is en direct of indirect
naar henzelf verwijst. Dat zorgt voor een
individuele geestelijke verrijking, maar heeft
ook een maatschappelijk belang. Erfgoededucatie
draagt
er
toe
bij
dat
kinderen/volwassenen zich thuis voelen in hun
eigen omgeving.

Zondag

48 nov./dec. 2017
26

Maandag

27 Idse Heuver 8 jaar

Dinsdag

28 Oudergesprekken op aanvraag

Woensdag

29 Geen gym groep 3/4/5/6

Donderdag

30 10.55 uur Swim to Play

Vrijdag

01

Zaterdag

02

Week

Groep 3/4/5/6

Voortgezet Onderwijs
Aan het eind van de basisschool komen ouders
en kinderen voor de keuze van het Voortgezet
Onderwijs te staan. Als school willen wij u
hierin zo goed mogelijk begeleiden. Tijdens de
oudergesprekken in november wordt uitleg
gegeven over het Voortgezet Onderwijs. Aan het
begin van groep 8 bespreken we met u als ouder
een voorlopig advies op basis van het
leerlingvolgsysteem en de Entreetoets. Na de
toetsweek in januari wordt het definitieve
advies vastgesteld. Naast het schooladvies
wordt ook de wens van ouders aangegeven. De
school voor voortgezet onderwijs moet het
advies van de basisschool overnemen.

Zondag

49 december 2017
03

Maandag

04 Ruben Strooper 6 jaar

Dinsdag

05 Sinterklaas op school

Woensdag

06 Geen gym groep 3/4/5/6

Donderdag

07 10.55 uur Swim to Play

Vrijdag

08

Zaterdag

09 De Nijverdalsebergcross

Week

ANWB Streetwise

Groep 3/4/5/6

Sinterklaas
Onze school wordt elk jaar door Sinterklaas en
zijn Pieten bezocht. We ontvangen hem ’s
morgens met de hele school. Daarna zal hij een
bezoek brengen aan de verschillende klassen
waarbij hij vanzelfsprekend de meeste tijd
doorbrengt in de onderbouwgroepen.
In de nieuwsbrief zullen wij u over de tijden en
verdere
bijzonderheden
van
dit
feest
informeren dat dit jaar plaatsvindt op dinsdag 5
december.

Zondag

50 december 2017
10

Maandag

11

Dinsdag

12 Groep 6 naar Laggenbeck

Woensdag

13

Donderdag

14

Vrijdag

15

Zaterdag

16 Eva Koldewé 10 jaar

Week

Internationale uitwisseling
Het is vijfentwintig jaar geleden dat er een
partnerschap is gesloten tussen de Karinal von
Galenschule uit het Duitse laggenbeck en onze
school. In groep 6 worden leerlingen van onze
school gekoppeld aan een leeftijdsgenootje van
de partnerschool. Na een briefwisseling gaan de
leerlingen dinsdag 12 december een dag naar
Laggenbeck en nemen een kijkje in de school.
Aansluitend brengen we een bezoek aan de
kerstmarkt in Münster. In het voorjaar volgt een
tegenbezoek van de Duitse leerlingen. In dit
jubileumjaar bezoeken de Duitse leerkrachten
onze school op woensdag 4 oktober.

Zondag

51 december 2017
17

Maandag

18

Dinsdag

19

Woensdag

20

Donderdag

21 19.00 uur Een muzikale Kerst

Vrijdag

22

Zaterdag

23

Week

met de Hellendoornse Harmonie

Kerstfeest
Als christelijke basisschool laten we ons
inspireren door de bijbel. In de onderbouw
staan deze verhalen centraal, terwijl in de
bovenbouw leerlingen ook thematisch werken
aan levensbeschouwelijke thema’s. Zo leert het
kritisch na te denken en krijgt het de kans om
een eigen persoonlijke levensbeschouwing te
ontwikkelen. Vanzelfsprekend vieren we de
christelijke feestdagen als Kerst en Pasen. Dit
jaar vieren we op donderdag 21 december met
alle kinderen en hun ouders het Kerstfeest
middels een concert met de Hellendoornse
Harmonie. Nadere informatie volgt t.z.t.

Zondag

52 kerstvakantie
24

Maandag

25

Dinsdag

26

Woensdag

27 Amke Pot 12 jaar

Donderdag

28

Vrijdag

29

Zaterdag

30

Week

Tycho Buter 4 jaar
Springfestijn

Jarig en dan trakteren
Als de verjaardag van uw kind in de klas wordt
gevierd, mag het natuurlijk trakteren. Wilt u
rekening houden met kinderen met een allergie,
waardoor het niet alle traktaties mag hebben?
De groepsleerkracht kan u hierover precies
informeren.

Verjaardagen van (groot)ouders
In groep 0/1/2 mogen de kinderen een
cadeautje voor een jarige (groot)ouder maken.
Wilt u verjaardagsdata van (groot)ouders tijdig
doorgeven aan de groepsleerkracht?

Zondag

01 kerstvakantie
31

Maandag

01

Dinsdag

02 Water Challange

Woensdag

03

Donderdag

04

Vrijdag

05

Zaterdag

06

week

Gelukkig Nieuwjaar op het plein
Een nieuw jaar, een goed begin. Het schoolteam
heet u op de eerste dag na de kerstvakantie van
harte welkom op het plein en serveert daarbij
koffie / thee en chocolademelk voor u en uw
kind. We wensen u en elkaar een gelukkig 2018.

EHBO
In groep 8 volgen de leerlingen Jeugd Eerste
Hulp A. De kinderen ontvangen een certificaat
na het doen van een examen. De training wordt
gegeven door Hetty Lusseveld uit Nijverdal.

Zondag

02 januari 2018
07

Maandag

08 Nieuwjaarswensen op het plein

Dinsdag

09

Woensdag

10

Donderdag

11 Jeremy de Gans 7 jaar

Vrijdag

12 Sterre Winters 8 jaar

Zaterdag

13

Week

Luizencontrole

Schoolschoonmaakavond
De school wordt dagelijks schoongemaakt. Het
budget is echter niet toereikend om ook de
kasten eens goed te soppen of de boeken eens
van de planken te halen. Het is dan ook een
goed gebruik om onze school een grote
schoonmaakbeurt te geven. We vragen u
vriendelijk om ons hierbij te helpen in het
belang van uw kind. Dit jaar wordt de
schoonmaakavond gepland op dinsdag 16 januari
en in juli wordt er speelgoed meegegeven aan
ouders om schoon te maken.

Zondag

03 januari 2018
14

Maandag

15

Dinsdag

16 Schoolschoonmaakavond

Woensdag

17

Donderdag

18 Tarja de Gans 5 jaar

Vrijdag

19 Open huis nieuwe ouders

Zaterdag

20

Week

Open Huis
Vrijdag 19 januari houden we van 8-3 uur een
Open Huis op onze school. We nodigen alle
potentiële ouders uit om het onderwijs op onze
school te ervaren. Uiteraard bent u als ouder of
grootouder zelf ook van harte welkom! Mocht u
geïnteresseerde ouders met een peuter kennen,
nodig hen dan van harte uit!
Overigens zijn nieuwe ouders altijd welkom
voor informatie, een gesprek of een rondleiding!

Zondag

04 januari 2018 toetsweek
21

Maandag

22 20.15 uur gezamenlijke MR/OR

Week

Vergadering

Dinsdag

23

Woensdag

24 Nationale voorleesdagen t/m 3-2

Donderdag

25

Vrijdag

26

Zaterdag

27

Volgen van de ontwikkeling van kinderen
De ontwikkeling van kinderen volgen we
nauwgezet. Door het toetsen van de lesstof
krijgen we inzicht in de stofbeheersing, waarop
we interventies kunnen plegen. Daarnaast
volgen we de leerlingen met landelijk
genormeerde toetsen van het Cito. Deze worden
afgenomen in toetsweken in januari en juni. In
groep 7 maken de leerlingen de Entreetoets. Dit
is al een indicatie voor de Eindtoets in groep 8.
Toetsweek

(alle groepen)

Entreetoets (groep 7)
Eindtoets (groep 8)

22 januari tot 2 febr.
04 juni tot 15 juni
april/mei
17,18 en 19 april

Zondag

05 jan./febr. 2018 toetswk
28 Bryan Beverdam 12 jaar

Maandag

29

Dinsdag

30

Woensdag

31 Schaken teamverband

Donderdag

01

Vrijdag

02

Zaterdag

03

Week

Lampionoptocht

Voor het eerst naar school
Vanaf vier jaar zijn kinderen van harte welkom
om op onze school het lesprogramma te volgen.
Om kennis te maken met school, leerkracht en
medeleerlingen, mogen kinderen vijf weken
voor hun vierde verjaardag twee dagdelen per
week komen kennismaken. Dit kunt u al aan het
begin van het instroomjaar met de leerkracht
afspreken. Uw kind ontvangt twee weken voor
de kennismakingsperiode een uitnodiging.
Het hele jaar door kunt u een afspraak maken
om de school te bekijken en uw kind aan te
melden.

Zondag

06 februari 2018
04

Maandag

05

Dinsdag

06 09:15 u Groep 1/2 Voorstelling

Woensdag

07 Dammen

Donderdag

08

Vrijdag

09

Zaterdag

10

Week

Zinin

Passend onderwijs
Leerlingen presteren het beste als zij samen
met hun ouders en hun leerkracht het onderwijs
kunnen afstemmen op hun behoeften. Om
resultaat te bereiken, moeten leerlingen
onderwerp en eigenaar van hun eigen
leerproces worden.
School draagt de hoofdverantwoordelijkheid
voor het onderwijs dat op onze school wordt
gegeven, terwijl ouders eindverantwoordelijk
zijn voor de thuissituatie. Vanuit educatief
partnerschap zoekt de leerkracht echter vanaf
het begin afstemming met de ouders.

Zondag

07 februari 2018
11

Maandag

12

Dinsdag

13 13.30 u Groep 7/8 Voorstelling

Woensdag

14

Donderdag

15

Vrijdag

16

Zaterdag

17

Week

Zinin

Passend onderwijs

(vervolg)

Ouders kennen hun kinderen het best en zijn
daarom de aangewezen personen om hen thuis
te ondersteunen, te stimuleren en te leren van
elkaar. Persoonlijk contact met de leerkracht is
hierbij cruciaal. Gezamenlijk werken school en
ouders toe naar samenwerking, waarin beide
partijen als evenwaardige partners hun eigen
verantwoordelijkheid nemen in het onderwijs
en de zorg voor de leerling.
Interne Begeleider Zorg
▪ Erna Calkhoven  ib@barbier-ikt.nl

Zondag

08 februari 2018
18

Maandag

19

Dinsdag

20 Daniël Koldewé 12 jaar

Woensdag

21

Donderdag

22 Kinderen vrij ivm studiedag team

Vrijdag

23 Kinderen vrij ivm studiedag team

Zaterdag

24

Week

Gedifferentieerd onderwijsaanbod
Leerkrachten hebben vaak te maken met
aanzienlijke verschillen tussen leerlingen in de
klas. Het is voor leerkrachten dan ook een grote
uitdaging om de les zo vorm te geven dat alle
kinderen voldoende profiteren van de les.
Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld
behoefte aan extra instructietijd, terwijl
andere leerlingen behoefte hebben aan
uitdaging
met
moeilijker
opgaven.
Als
voorbereiding op passend onderwijs zijn al onze
leerkrachten zijn geschoold om differentiatie te
verbeteren en te versterken, zodat de
leeropbrengsten van het onderwijs worden
vergroot.

Zondag

09 voorjaarsvakantie
25

Maandag

26 Jara Meijerman 7 jaar

Dinsdag

27

Woensdag

28 Basketbal

Donderdag

01 Pepijn Butink 11 jaar

Vrijdag

02

Zaterdag

03

Week

Gedifferentieerd onderwijsaanbod

(vervolg)

Leerkrachten geven instructie die uitgaat van
de onderwijsbehoefte van iedere leerling en
waarbij men uitgaat van een basis, verdiept en
intensief aanbod. Leer- en/of gedragsproblemen
kunnen worden besproken met externe
onderwijsadviseurs. Soms is nader onderzoek
noodzakelijk. Dit kan vervolgens aanleiding zijn
om een plan op te stellen om uw kind te
ondersteunen. Dit gaat altijd in overleg met
ouders en verzorgers.
Orthopedagoog:
 Mevr. drs. M. Hannink

Zondag

10 maart 2018
04

Maandag

05 Luizencontrole

Dinsdag

06

Woensdag

07 Schaken

Donderdag

08

Vrijdag

09 Chris Wilps 9 jaar

Zaterdag

10

Week

19.30 uur MR vergadering
20.15 uur OR vergadering

Studiedag leerkrachten Ieder kind
telt, kinderen vrij

Lezen, boeken en meer
Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van
een kind. Daarom besteden we op onze school
veel aandacht aan leesonderwijs. Leesplezier is
essentieel en daarom organiseren wij diverse
leesactiviteiten in het kader van het project
“bieb op school”. Ieder kind is automatisch lid
van de bibliotheek!
Leesonderwijs begint al thuis. Al heel vroeg
leren kinderen tijdens het voorlezen woorden
herkennen en leven ze zich in een verhaal in.
Leescoördinator: Alida van der Kolk

Zondag

11 maart 2018
11

Maandag

12 Vera-Lynn Buter 6 jaar

Dinsdag

13 Techniekdag groep 8

Woensdag

14 Biddag

Donderdag

15 Rapport mee

Vrijdag

16

Zaterdag

17 Korfbal spelochtend

Week

09:15 u Groep 3/4 Voorstelling
Zinin
Oudergesprekken

Handelingsgericht Integraal Arrangeren
Wanneer er sprake is van zware zorgbehoefte,
voorheen rugzak genoemd, is het wenselijk om
te komen tot Handelingsgericht Integraal
Arrangeren (HIA). Een onafhankelijk trajectbegeleider vanuit het samenwerkingsverband
zal met ouders, school (intern begeleider en
directie)
en
interne
en/of
externe
ondersteuners op zoek gaan naar en ontdekken
van (nieuw) perspectief op de school en in het
gezin met een reële kans op succes. Het kan
zijn dat een andere basisschool een passender
onderwijs-arrangement kan bieden of dat
plaatsing in het SBO of SO wenselijk zal zijn om
daarmee alsnog nieuw perspectief te creëren.

Zondag

12 maart 2018
18

Maandag

19

Dinsdag

20

Woensdag

21 Tennis

Donderdag

22

Vrijdag

23 Jade Butink 8 jaar

Zaterdag

24

Week

Bewegingsonderwijs en MRT
Voeding en sport zijn belangrijk voor een
gezonde leefstijl. Als school zijn we ons bewust
van onze sleutelrol hierin. Vandaar dat we er
voor kiezen om met een vakleerkracht sport en
bewegen te werken, Tom Holleboom.
Groep 1/2 gymt op school in het speellokaal.
Geeft u uw kind een paar gymschoenen zonder
veters mee (met naam). Deze blijven op school.
De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiek van de
vakleerkracht in sporthal De Voordam.
Voor kinderen met een motorische achterstand
bieden wij extra Motorische Remedial Teaching
aan. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking
komt wordt dit met u overlegd.

Zondag

13 maart 2018
25

Maandag

26 Troy Withaar 10 jaar

Dinsdag

27 Juf Elizabeth jarig

Woensdag

28 Schoolvoetbal

Donderdag

29 Paasviering/Paaslunch

Vrijdag

30 Goede Vrijdag

Zaterdag

31

Week

Schoolgeneeskundig onderzoek (GGD)
De GGD screent jaarlijks de leerlingen uit groep
2 en groep 7 middels een onderzoek door de
assistente. Daarna kan er een vervolgonderzoek
door de schoolarts plaatsvinden. Hiervan wordt
u op de hoogte gesteld. Bij verdere vragen kunt
u altijd tussentijds contact opnemen met de
schoolarts of de verpleegkundige.
▪ Schoolarts:
mevr. E. Vos
▪ Verpleegkundige:
mevr. E. ter Morsche
▪ Assistente:
mevr. S. Bokhove
GGD-Jeugdgezondheidszorg
Nijverheidsstraat 30, 7511 JM Enschede
 053-4876930

Zondag

14 april 2018
01 Meneer Gerben jarig

Maandag

02 Paasmaandag

Dinsdag

03

Woensdag

04 Danny Beverdam 10 jaar

Donderdag

05 Meester Roel jarig

Vrijdag

06

Zaterdag

07

Week

Pasen

Samee Meijerman 9 jaar
Schoolvoetbal

Juf Maria jarig

VVTO: Engels
Vroeg VreemdeTalenOnderwijs (VVTO) houdt in
dat leerlingen vanaf groep 1 regelmatig les
krijgen in het Engels. Op deze manier maken zij
spelenderwijs kennis met een vreemde taal. Dit
heeft als voordeel dat kinderen nog geen
belemmering kennen bij het uitspreken van
bepaalde klanken en de uitspraak gemakkelijk
oppakken. Ook worden de taalgebieden in de
hersenen extra aangesproken. Dit geeft hen
later een voorsprong bij het aanleren van
andere talen, maar ook bij het verwerven van
hun moedertaal.
▪ Leerkracht Engels: Elizabeth van der Heide

Zondag

15 april 2018
08

Maandag

09 Hanna Berkenbos 8 jaar

Dinsdag

10 Buitenlesdag

Woensdag

11 Kristian Reefhuis 12 jaar

Donderdag

12

Vrijdag

13

Zaterdag

14 Juf Jacolien jarig

Week

Schoolvoetbal

Melissa Eshuis 10 jaar
Schoolvoetbal

Buiten lesgeven
Op school besteden we ruimschoots aandacht
aan de natuur en we doen voor de tweede keer
mee aan de buitenlesdag op 10 april. Dan
worden de meeste lessen in de buitenlucht
gegeven. Tijdens de creatieve kring op de
donderdagmiddagen wordt er met natuurlijke
materialen en in de natuur gewerkt.

Zondag

16 april 2018
15

Maandag

16 19.30 uur MR vergadering

Dinsdag

17 Cito eindtoets

Woensdag

18 Thijs Eshuis 7 jaar

Donderdag

19 Cito eindtoets

Vrijdag

20

Zaterdag

21

Week

Juf Antje jarig
Cito eindtoets

KennisKring Rekenen
Met het rekenonderwijs op onze school willen
we kinderen prikkelen en activeren om nieuwe
informatie op te doen, ruimte bieden aan het
uitwisselen van ervaringen en deze daardoor
aanscherpen
en
verfijnen.
Behalve
automatiseren
is
het
aanbieden
van
betekenisvolle contexten van groot belang. Zo
willen we een basis creëren waarop kinderen in
de toekomst kunnen ‘rekenen’. Vanwege het
belang om ‘leading’ te blijven op dit gebied,
participeren we in de KennisKring Rekenen.
Vertegenwoordiger in de KennisKring Rekenen:
▪ Geert Fransen
 g.fransen@barbier-ikt.nl

Zondag

17 april 2018
22

Maandag

23

Dinsdag

24

Woensdag

25

Donderdag

26 Koningsspelen

Vrijdag

27 Koningsdag en begin meivakantie

Zaterdag

28

Week

KennisKring Taal & Lezen
De kracht van taal is onmiskenbaar.
Taalvaardigheid bepaalt voor een belangrijk
deel het schoolsucces van leerlingen. Goed
taalonderwijs is van belang en geeft het
fundament om succesvol te functioneren in de
maatschappij. Investeren in de kwaliteit van
taalonderwijs blijft essentieel. Door als school
deel te nemen aan de KennisKring Taal & Lezen
willen we ons taalonderwijs blijven versterken
en anticiperen op innovaties en ontwikkelingen.
Vertegenwoordiger in de KennisKring Taal &
Lezen: ▪ Alida v/d Kolk
 a.vanderkolk@barbier-ikt.nl

Zondag

18 meivakantie
29

Maandag

30

Dinsdag

01

Woensdag

02

Donderdag

03

Vrijdag

04 Dodenherdenking, kranslegging

Zaterdag

05

Week

leerlingen Jan Barbier

KennisKring Hoogbegaafdheid
Op onze school zijn we al enkele jaren bezig
met het vormen van beleid rondom het
onderwerp ‘hoogbegaafdheid’ en het vertalen
daarvan naar de dagelijkse lespraktijk. We
kunnen daarbij constateren dat er al veel
gebeurt in de klas en dat we op de goede weg
zijn. Toch blijven we ons als school ontwikkelen
op dit vlak en om die reden participeren wij in
een KennisKring Hoogbegaafdheid.
Vertegenwoordiger in de KennisKring
Hoogbegaafdheid:
▪ Erna Calkhoven  ib@barbier-ikt.nl

Zondag

19 meivakantie
06

Maandag

07

Dinsdag

08

Woensdag

09

Donderdag

10 Hemelvaartsdag

Vrijdag

11 Evy Berentschot 6 jaar

Zaterdag

12 Jorn Heuver 12 jaar

Week

Jesse Strooper 4 jaar

KennisKring ICT
Op onze school bereiden we kinderen voor op
een wereld waarvan we nog niet weten hoe
deze eruit zal zien. Kwalitatief goed onderwijs
is een basis die we mee kunnen geven. De inzet
van nieuwe technologie is daarbij niet meer weg
te denken. Computers, iPods, touchscreens, het
zijn gereedschappen voor het onderwijs van nu.
We leren kinderen vaardigheden aan, maar
attitudevorming is hierbij net zo belangrijk. Om
te blijven ontwikkelen participeren we in een
KennisKring ICT.
Vertegenwoordiger in de KennisKring ICT:
▪ Geert Fransen
 g.fransen@barbier-ikt.nl

Zondag

20 mei 2018
13 Moederdag

Maandag

14 Luizencontrole

Dinsdag

15

Woensdag

16 Mini voetbaltoernooi

Donderdag

17 Isa Kappert 7 jaar

Vrijdag

18

Zaterdag

19

Week

20.15 uur OR vergadering

Kenniskring Rulevo
Onze school participeert in een landelijke
kenniskring, die antwoord wil geven op
levensbeschouwelijke vorming voor het kind van
deze tijd. In een maatschappij waarin we als
verantwoordelijke burgers moeten zoeken naar
inspiratie uit de verhalen, moeten we ons
onderwijs inrichten.
Tijdens studiemiddagen gaan we als team aan
de slag en proberen we antwoord te geven op
deze vragen. Naast het volgen van college en
zelfstudie, gaan teamleden lessen ontwerpen
die vervolgens gegeven worden. Op basis van
filmopnamen wordt hierop gereflecteerd en
beleidsadviezen geformuleerd.

Zondag

21 mei 2018
20 Pinksteren

Maandag

21 Pinkstermaandag, kinderen vrij

Dinsdag

22

Woensdag

23

Donderdag

24

Vrijdag

25

Zaterdag

26

Week

Logopedie
De logopedische dienst van de gemeente
Hellendoorn verzorgt de logopedie op de
basisscholen in de gemeente Hellendoorn. De
logopedist houdt zich bezig met het voorkomen,
signaleren, onderzoeken en begeleiden van
kinderen die problemen hebben met de stem,
het gehoor, de spraak of de taal.
Echter ook het mondgedrag, waaronder het
ademen door de mond en het zuigen op de
vingers, duim of speen, heeft de aandacht van
de logopedist.

Zondag

22 mei/juni 2018
27

Maandag

28

Dinsdag

29 Kay Winters 5 jaar

Woensdag

30 Avondvierdaagse

Donderdag

31 Avondvierdaagse

Vrijdag

01 Roos Kamphuis 9 jaar

Zaterdag

02

Week

Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Logopedie (vervolg)
Wat doet de logopedist in de school?
Groep 1: Observatie, onderzoek, voorlichting
aan ouders
Groep 2: Uitbreiding van de taken van groep 1
incl. kortdurend onderzoek van alle
kinderen
Overige: In de groepen 3 t/m 8 zorgt ze voor
onderzoek, adviseren en controle
De logopedist houdt ouders altijd schriftelijk of
mondeling op de hoogte van de bevindingen en/
of een op te starten behandeling.

Zondag

23 juni 2018 toetsweek
03

Maandag

04

Dinsdag

05

Woensdag

06

Donderdag

07

Vrijdag

08

Zaterdag

09

Week

School van de duurzaamheid
De afgelopen jaren heeft de ouderraad, samen
met alle ouders, het onderhoud van de
parkeerplaats naast school voor haar rekening
genomen. Hiervoor ontvangt de OR van de Jan
Barbierschool jaarlijks € 560,00 om activiteiten
te bekostigen. Nu zijn we ‘school van de
duurzaamheid’ geworden. Dit is een project van
de gemeente om duurzaamheid te bevorderen.
De school blijft haar vergoeding ontvangen,
maar zal in ruil daarvoor, in samenspraak met
de ouderraad, activiteiten op dit gebied gaan
ontplooien.

Zondag

24 juni 2018 toetsweek
10 Wesley Winters 9 jaar

Maandag

11

Dinsdag

12

Woensdag

13

Donderdag

14 Lex Winters 9 jaar

Vrijdag

15 Korfbal

Zaterdag

16 Roefeldag

Week

Thies Mollink 12 jaar
Korfbal

Samenwerking School & Kerk
De werkgroep School & Kerk richt zich op het
bereiken van een grotere betrokkenheid van
kinderen en ouders/verzorgers bij school en
kerk. School en kerk bereiden samen de biddag,
dankdag en gezinsdiensten voor.
Coördinator commissie School & Kerk
 Lia Mensink (Leerkracht De Es)

Goede doelen als project:
Door middel van een aantal goede doelen,
waaraan de kinderen werken, worden ze bewust
gemaakt van het omzien naar anderen. Middels
de Vlinderslag houden we u op de hoogte.

Zondag

25 juni 2018
17 Vaderdag

Maandag

18

Dinsdag

19

Woensdag

20

Donderdag

21

Vrijdag

22

Zaterdag

23 Reggesurvival

Week

Samenwerkingsverband
Naast de ondersteuning van externe diensten
werken
we
als
instelling
in
een
samenwerkingsverband van scholen, waarin
onder meer de school voor speciaal basisonderwijs De Brug uit Nijverdal participeert.
Specialisten voor rekenen en taal/lezen komen
regelmatig bij ons op school voor extra
ondersteuning. Hierdoor is de leerlingenzorg
optimaal en speelt de school in op actuele
veranderingen binnen het onderwijs.
Rekenspecialist:
 Geert Fransen

Zondag

26 juni 2018
24

Maandag

25 Studieweek, kinderen vrij

Dinsdag

26

Woensdag

27

Donderdag

28

Vrijdag

29

Zaterdag

30 Hockey fun games

Week

Typen op school met Typeworld
De leerlingen van groep 7 van onze school
krijgen de gelegenheid om via school een
typecursus te volgen. Dit gebeurt onder leiding
van Geke Koldewé onder schooltijd. Het typen
wordt aangeboden middels een game op de
Chromebooks. De kosten voor deze cursus zijn
voor eigen rekening. De kosten worden jaarlijks
vastgesteld op basis van het aantal deelnemers.
Aan het eind van de cursus bestaat de
mogelijkheid om een diploma te halen. Alle
leerlingen krijgen aan het begin van het
schooljaar een brief met alle informatie.

Zondag

27 juli 2018
01

Maandag

02 19.30 uur MR vergadering

Dinsdag

03

Woensdag

04 Kris van de Boom 5 jaar

Donderdag

05 20.00 uur informatieavond

Vrijdag

06

Zaterdag

01

Week

formatie 2018/2019

Compacten en verrijken
Voor leerlingen die meer aan kunnen,
compacten leerkrachten op basis van de
onderwijsbehoefte van de leerling de reguliere
lesstof tot een minimum en geven daarnaast
verrijkend onderwijsaanbod.
In de bovenbouw werken we met een verrijkend
aanbod.
Naast
uitdagende
rekenen
taalopdrachten proberen we kinderen die meer
lesstof aankunnen verrijkende opdrachten aan
te bieden om hun kennis en vaardigheden te
vergroten. Daarnaast proberen we ook structuur
aan te brengen in het maken van opdrachten en
richten we ons op de planning van eigen lesstof.

Zondag

28 juli 2018
08

Maandag

09

Dinsdag

10 Oudergesprekken 1 t/m 7

Woensdag

11 Teun Stokvis 12 jaar

Donderdag

12 Musical groep 7/8

Vrijdag

13

Zaterdag

14

Week

Sepp Withaar 12 jaar
Rapport mee

Plusgroep
Voor de meerbegaafde kinderen wordt een
speciaal onderwijsprogramma aangeboden. De
hiervoor geïndiceerde kinderen van groep 5/6
en groep 7/8 hebben tweewekelijks op de
woensdagochtend Plusgroep op een school van
de Stichting Ieder kind telt. Het leren leren en
sociaal-emotionele ontwikkeling zijn hierbij
belangrijke elementen.

Zondag

29 juli 2018
15

Maandag

16 19.30 uur Afscheid groep 8

Dinsdag

17 Kinderen groep 8 vrij

Woensdag

18 Laatste schooldag dit seizoen

Donderdag

19 1e schooldag seizoen 18/19

Vrijdag

20

Zaterdag

21

Week

De hele dag staat in het teken
van het afscheid

Kennismaking nieuwe groepen

Maatschappelijke betrokkenheid
Als school staan we in het midden van de
samenleving.
We
willen
kinderen
een
fundament van maatschappelijk betrokken
burgerschap
meegeven
via
verschillende
lesprogramma’s kennis laten maken met de
samenleving en de verscheidenheid daarvan.
Voorbeelden zijn:
▪ Groep 1/2: Jong en oud activiteit: Regelmatig
gaan
leerlingen
naar
verpleeghuis
Krönnenzommer voor een bewonersactiviteit.
▪ Groep 7/8: Adopteer een monument: Kinderen
uit
groep
7/8
onderhouden
een
herdenkingsmonument
uit
de
Tweede
Wereldoorlog en leggen begin mei ook bloemen.

Zondag

30 juli 2018
22

Maandag

23 Zomervakantie t/m 2-9

Dinsdag

24

Woensdag

25

Donderdag

26

Vrijdag

27

Zaterdag

28

Week

Adaptief en handelingsgericht onderwijs
Op onze school is in principe plaats voor alle
kinderen. Vanuit onze visie op onderwijs kijken
we naar de mogelijkheden. Om die reden
richten wij ons onderwijs op adaptieve wijze in.
Als school zijn we hiervoor BAS-gecertificeerd.
(Bouwen aan een Adaptieve School).
Vanuit Handelingsgericht Werken (HGW), een
systematische manier van werken waarbij we
onderwijsaanbod aanpassen aan de behoeftes
van leerlingen, stellen we als centrale vraag:
Wat vraagt het kind aan ons? Dat geeft ons de
uitgangspunten voor de wijze van benadering,
aanpak, ondersteuning en instructie.

Zondag

31 juli/aug. 2018
29

Maandag

30

Dinsdag

31

Woensdag

01

Donderdag

02

Vrijdag

03 Sanne van Dijke 9 jaar

Zaterdag

04

Week

Opgroeien naar zelfstandigheid
Vanuit onze visie op onderwijs laten we
kinderen groeien in zelfstandigheid. Dit is een
proces dat als een rode draad de gehele school
doorloopt. In de eerste groepen leren kinderen
al hoe belangrijk het is om keuzes te maken.
Ook leren we kinderen wat dit betekent in
relatie tot verantwoordelijkheid. In de hogere
groepen werken we daarom ook met dag- en
weekplanningen.
Behalve zelfstandigheid is samenwerking ook
erg belangrijk en dat krijgt dan ook zijn
aandacht in alle groepen.
Onderwijs op onze school is dan ook niet enkel
‘leren’, maar ook zeker ‘leren leren’.

Zondag

32 augustus 2018
05

Maandag

06

Dinsdag

07

Woensdag

08

Donderdag

09

Vrijdag

10

Zaterdag

11

Week

Effectieve leertijd
Kinderen zijn een kwartier voor aanvang van de
les (vanaf 08.15 en 12.45 uur) welkom op het
plein.
Als de 1e bel om 08.25 uur gaat, gaan de
leerlingen zelfstandig naar binnen. De lessen
starten bij de 2e bel om 08.30 uur.
Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf een
kwartier voor schooltijd naar binnen. Laat
daarom uw kinderen niet te vroeg van huis
vertrekken.

Zondag

33 augustus 2018
12

Maandag

13

Dinsdag

14

Woensdag

15 Luc Eshuis 12 jaar

Donderdag

16

Vrijdag

17

Zaterdag

18

Week

Ouderbijdrage
Zoals u van ons gewend bent, wordt de
ouderbijdrage maandelijks van uw bankrekening
afgeschreven. Hiervoor geeft u een machtiging
aan de school zodra uw kind in groep 1 komt. De
hoogte van de ouderbijdrage is € 4,00 per
maand (12x per jaar). Van deze bijdrage worden
verschillende
activiteiten
betaald
zoals
schoolreisjes, kamp, excursies, sinterklaasfeest,
Kerst, Pasen en andere bijzondere activiteiten.
Op deze wijze heeft u gedurende het schooljaar
geen verdere kosten. Het schooljaar loopt van 1
augustus 2017 tot 1 augustus 2018.

Zondag

34 augustus 2018
19

Maandag

20

Dinsdag

21

Woensdag

22

Donderdag

23

Vrijdag

24

Zaterdag

25 Juf Alida jarig

Week

TussenSchoolse Opvang (TSO)
Op onze school zijn er mogelijkheden om uw
kind structureel of incidenteel te laten
overblijven. Kinderen nemen hiervoor zelf hun
lunch mee (geen snoep en chocolade). De Tussen
Schoolse Opvang staat onder leiding van
gecertificeerde overblijfouders.
▪ Kosten: € 1,50 (ook 10-strippenkaart verkrijgbaar)
▪ TSO-abonnement: € 60,00 voor het hele
schooljaar.
Overblijfcoördinator:
Esther van Dijk

 0548-681018

Zondag

35 augustus 2018
26

Maandag

27 Juf Michelle jarig

Dinsdag

28

Woensdag

29

Donderdag

30 Lieke Winters 11 jaar

Vrijdag

31

Zaterdag

01

Week

Muziekimpuls
De laatste tijd is er in het nieuws veel aandacht
voor het belang van muziek op school. Muziek blijkt
een positieve invloed te hebben op de ontwikkeling
van kinderen: het heeft een positieve invloed op
het leren, het creatief denken en de motorische
ontwikkeling.
Daarnaast is muziek maken
natuurlijk erg leuk en gezellig om samen met
anderen te doen!In dit schooljaar starten we met
vernieuwende muzieklessen op school. Door middel
van muziekdocenten van TacT worden leerlingen
en leerkrachten geschoold in de nieuwste inzichten
in zang en muziek. Er komt zelfs een
Klasse(n)orkest. Tijdens een Kerstconcert zult u de
muzikale talenten kunnen horen. De Hellendoornse
Harmonie verleent hierbij haar medewerking.

Zondag

36 september 2018
02 Maud Luchtenberg 5 jaar

Maandag

03 1e schooldag schooljaar

Week

2018/2019
Luizencontrole

Dinsdag

04

Woensdag

05 Lisanne Grootenhuis 11 jaar

Donderdag

06 Myrthe Winters 8 jaar

Vrijdag

07

Zaterdag

08

Studenten 2017/2018
Elk jaar komen studenten van verschillende
opleidingen praktijkervaring op doen. Dit kan
variëren van PABO-studenten van de Hogeschool
Windesheim en studenten van Landstede tot
maatschappelijke stages van leerlingen van
Reggesteyn. Van één student is al bekend wie
het is en waar zij geplaatst zal worden. Anderen
zullen we middels de nieuwsbrief aan u
voorstellen. We willen hen in ieder geval
allemaal heel veel succes toewensen op onze
school.

Zondag

37 september 2018
09

Maandag

10

Dinsdag

11

Woensdag

12

Donderdag

13

Vrijdag

14

Zaterdag

15

Week

Studenten schooljaar 2017-2018
Groep:

Stagiaire:

Momenten:

4/5/6

Rick Westenberg

ma/di/(wo)

Verloren voorwerpen:
Zet zoveel mogelijk de naam van uw kind op
jassen, tassen, gymschoenen e.d. Dit voorkomt
veel onnodig zoeken.

Zondag

38 september 2018
16

Maandag

17

Dinsdag

18

Woensdag

19

Donderdag

20

Vrijdag

21

Zaterdag

22

Week

Van pop tot vlinder……
Het vignet van de stichting “Ieder Kind Telt” is
een vlinder. Deze vlinder symboliseert de groei
van ieder kind. In de basisschool willen we dat
ieder kind zich maximaal kan ontpoppen. Aan
het eind van de basisschool kan het dan als een
vlinder uitvliegen. Om dat ontpoppen maximaal
de kans te bieden is de samenwerking tussen u
als ouder en ons als schoolteam essentieel.
Daarom vragen wij u om alle informatie die van
belang is voor uw kind, met ons door te
spreken. Vanzelfsprekend zullen we met de
informatie vertrouwelijk omgaan. Ons credo is
dan ook:

“Ieder kind telt”

Notities:

