Nieuwsbrief oktober 2021
Beste ouders en verzorgers,

In de eerste week van dit schooljaar hebben we u een aantal algemene zaken toegestuurd.
Inmiddels zijn we al een aantal weken op weg en zullen we u in deze nieuwsbrief informeren over
een aantal zaken.
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Als dé Bergse binnenstadschool gaan we het komende jaar onze speerpunten verder ontwikkelen.
Zo wordt onze visie en missie beter zichtbaar binnen de school en worden ingezette ontwikkelingen
nog steviger weggezet. We zullen u in de nieuwsbrieven een maandelijkse update gaan geven in de
rubriek ‘vanuit de werkgroepen’.
Vanuit de werkgroepen
Werkgroep Spelend en bewegend leren
Stilzitten is al jaren de norm in het onderwijs. Daar brengen we op De Krabbenkooi verandering in!
Het is onze missie om van bewegend en spelend leren een vast
onderdeel te maken in ons lesprogramma. Vorig schooljaar zijn we bij
de kleuters begonnen met spelend leren, vanaf dit schooljaar gaan we
in alle klassen bewegend leren activiteiten inzetten.
Waarom doen we dit? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je
beter leert wanneer je beweegt. Voldoende bewegen heeft grote
positieve gevolgen voor de ontwikkeling van onze hersenen en is dus
onmisbaar in het onderwijs!
Hieronder leest u de grootste voordelen:
Bewegen is gezond
Door te bewegen voorkom je
overgewicht en blijf je gezond.

Betere concentratie
Door bewegen en leren af te
wisselen of zelfs te
combineren kun je je beter
concentreren.

Betere schoolprestaties
Uit steeds meer onderzoeken
blijkt dat bewegen leidt tot
betere schoolprestaties.

Beter zelfbeeld
Bewegen heeft bij kinderen ook
een positief effect op
zelfvertrouwen, zelfbeeld en
sociaal gedrag.

Meer plezier
Door tijdens de lessen meer
te bewegen, wordt school
leuker voor leerlingen en
leerkrachten.

Gemaakt om te bewegen
We doen onszelf en ons lichaam
een groot plezier met bewegen.
We zijn er voor gemaakt!

Werkgroep De Bergse binnenstadschool
De Krabbenkooi is Dé Bergse binnenstadschool. De werkgroep richt zich op de inrichting van de
school en het schoolplein, maar kijkt ook gezamenlijk hoe er inhoudelijk invulling gegeven kan
worden aan educatie met betrekking tot de Bergse cultuur.
Werkgroep Educatief
De afgelopen jaren heeft de school onderwijsinhoudelijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt, ons
onderwijs is hierdoor sterk verbeterd en uiteraard nog steeds in ontwikkeling. Er zijn onder andere
nieuwe methodes aangeschaft, er wordt doelgericht gewerkt en we richten ons op de 21 eeuwse
vaardigheden, waarbij we de leerlingen actief meenemen in het stellen van doelen. In de
nieuwsbrief zal er met regelmaat informatie worden gegeven over deze ontwikkelingen.
Werkgroep Sociaal emotioneel
Zoals jullie zeker wel van de kinderen hebben vernomen, hebben we vorige week op school gewerkt
aan
“de week tegen pesten” met als thema:
BUITENSLUITEN? UITGESLOTEN!
Een nieuw schooljaar en een nieuwe groep kinderen. De groepsdynamiek is dan belangrijk. Niemand
buitensluiten, iedereen hoort erbij. Een positief en open groepsklimaat is waar je als juf en meester
voor gaat. Een groep waarin ieder kind het gevoel heeft er te mogen zijn!

Een erg belangrijk thema en zeker als KIVAschool zijn we
in die week in alle groepen met dit thema aan de slag
gegaan. Dit was bijvoorbeeld middels praten over het
onderwerp, tekenen, filmpje bekijken, complimenten
geven, muziek luisteren en maken, rollenspellen, kortom:
allerlei werkvormen kwamen voorbij.
Laten we hopen dat we, door hier samen aan te werken, weer een goede stap vooruit hebben gezet
om het pesten te voorkomen/ tegen te gaan!
Tevens gaan we deze week aan de slag met Leer- en Veerkracht. In de klas wordt gesproken over
het geven en ontvangen van complimenten en wat dat met je kan doen. Ieder kind schrijft op een
herfstblad een compliment aan zichzelf! Deze bladeren worden in een boom gehangen, in de aula en
op de dependance aan de schuifpui.
Met alle complimentjes in het bos staan we SAMEN STERK!
Verrijking
Op maandagochtend geeft meneer Wim de verrijking aan de verrijkingsleerlingen.
Er is gestart met een stukje eigenaarschap waarbij de leerlingen zelf hebben kunnen aangeven wat
ze graag willen leren. Verdere verrijking wordt in de groep naast het reguliere werk gegeven.
Rapporten
Vorig schooljaar hebben we ons nieuwe rapport gepresenteerd. We zijn blij bijna alle rapporten weer
op school terug te zien. Wanneer een rapport kapot of beschadigd raakt, dan zullen we hier 5 euro
aan kosten voor in rekening brengen.

NPO gelden
De NPO gelden die de school, naar aanleiding van de coronacrisis, vanuit de overheid zal ontvangen,
zal worden besteed aan verschillende bestemmingen. Zo zal er een deel ingezet worden op extra
personeel voor extra handen in de klas om zo de leerlingen nog beter te begeleiden, een stuk
professionalisering met betrekking tot de schoolontwikkeling en een stukje digitalisering, zoals de
aanschaf van extra chromebooks.
Verbouwing
Ons prachtige hoofdgebouw aan de Coehoornstraat is toe aan een opknapbeurt. De komende
maanden kunt u verschillende klusjesmannen in de school tegenkomen. De lokalen op de
benedenverdieping zullen worden voorzien van nieuwe vloeren en fris geverfde wanden. Voor de
zomervakantie zijn er al verschillende lokalen opgeknapt.
Nieuwe collega’s
Sinds het nieuwe schooljaar hebben we een aantal nieuwe gezichten bij de Krabbenkooi. Hieronder
stellen zij zich graag aan u voor.
Hoi allemaal,
Ik ben Maartje, 36 jaar en dit schooljaar gestart op de Krabbenkooi.
Ik woon met mijn man en 2 kindjes in Bergen op Zoom. Mijn zoontje (Sep)
zit ook op de Krabbenkooi in groep 2. Ik hou van de Bergse gezelligheid,
lekker uit eten gaan, reizen en leuke dingen doen met mijn gezin.
De afgelopen 8 jaar heb ik op basisschool de Grebbe gewerkt in
Bergen op Zoom. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging, groep 4/5 op
de Krabbenkooi, en ik heb er ontzettend veel zin in!
Als nieuwe leerkracht op De Krabbenkooi wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Judith Hopmans en ik woon in Bergen op Zoom. Ik heb al eerder op De Krabbenkooi
gewerkt (13 jaar), maar ben een paar jaar als leerkracht op een andere ABBO-school werkzaam
geweest. Nu ben ik hier terug en kijk er naar uit om weer op deze gezellige
binnenstadschool te mogen werken! Ik ben ga aan de slag bij de kleuters samen
met juf Renate.
Ik heb zeer veel zin om samen met Renate, de kinderen en de
ouders/verzorgers te zorgen voor een leuk schooljaar, waar iedereen met een
goed gevoel op terug kan kijken. Mocht u nog vragen hebben, loop dan gerust
langs bij de kleuters! Groetjes, Judith Hopmans

Mijn naam is Jeanine Oerlemans, 56 jaar oud, ik ben getrouwd en heb 2 dochters van
21 en 25 jaar. Ik zit al meer dan 30 jaar in het onderwijs, waarvan ik de eerste 12 jaar
in Rotterdam heb gewerkt. Inmiddels werk ik alweer heel wat jaartjes als invalkracht in
de regio. Vanaf begin schooljaar tot aan de Kerst val ik op donderdag en vrijdag in in
groep 3 vanwege het zwangerschapsverlof van juf Maud. Ik ben al een beetje bekend
op de Krabbenkooi, omdat ik vorig schooljaar ook in groep 3 heb ingevallen. We gaan
er een paar topmaanden van maken, want het zijn kanjers in groep 3.

Mijn naam is Marcella van Schilt – Schepers en ik wil mij graag aan u
voorstellen. Met heel veel zin ben ik dit jaar gestart op de Krabbenkooi als de
nieuwe intern begeleider. Mijn indruk van deze eerste weken is zeker positief.
De afgelopen 14 jaar ben ik werkzaam geweest in het VO, zowel als docent als in
de begeleiding van de (speciale) leerling. De werelden van onderwijs en zorg zijn
mij dus niet vreemd.
Ik woon in ons mooie Krabbegat, ben getrouwd en trotse moeder van 2
dochters. In mijn vrije tijd trek ik er graag op uit met mijn gezin en vrienden. Ik
hou wel van het bourgondische leven. Om dan toch een beetje ‘in shape’ te
blijven, leef ik me uit in de sportschool.
Ik hoop op een prettige samenwerking met u als ouder/verzorger. Heeft u vragen of zou u graag
iets willen overleggen, spreek me dan aan bij school, bel of mail mij gerust.

Wij zijn Hanneke van Dijk en Sherida Brouwers. Samen zijn wij de
leerkrachten van HB+ voorziening de Klimtoren die vanaf dit schooljaar is
gestart.
Wij zijn gevestigd in het gebouw van de Krabbenkooi. Wij voelen ons zeer
welkom in dit team en gaan er samen een mooie tijd van maken!

Nationaal Schoolontbijt

Op woensdag 3 november a.s. doet de Krabbenkooi mee aan het Nationaal
Schoolontbijt, we gaan dan met zijn allen smullen van een lekker en gezond
ontbijt. Heel veel scholen in Nederland doen mee aan dit ontbijt.

Inloop Dependance
In de groepen bij de Dependance zullen de ouders eens per week de gelegenheid krijgen om de dag
samen af te sluiten. Zo zijn de ouders iedere woensdag van 12.00 uur -12.20 uur welkom in de klas
van hun kind. Daarnaast zullen de ouders van de onderbouw worden uitgenodigd voor een opening
of sluiting van een thema. Hiervoor worden de betreffende ouders uitgenodigd via Social Schools.

Personeel
Juffrouw Maud geniet nog volop van haar verlof. Het gaat goed met haar en haar kindje Kato.
Juf Sabrina is 25 september jl. getrouwd met haar man Sven. Van harte gefeliciteerd !
Juf Anna heeft een andere uitdaging gevonden en zal onze school verlaten per 1 december a.s.
U heeft wellicht de vacature al voorbij zien komen voor onze groep 6.
Studiedag
Vrijdag 15 oktober a.s. is een studiedag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Een lang weekend
dus met hopelijk lekker weer om iets leuks te gaan doen.
Herfstvakantie
De herfstvakantie is dit jaar van 25 t/m 29 oktober a.s. Wij wensen u alvast een fijne week toe !

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze nieuwsbrief voor de maand oktober.
De volgende nieuwsbrief kunt u tegemoet zien op donderdag 4 november a.s.
Met vriendelijke groet,
Team De Krabbenkooi

