
   
 

 

 

 

 
Beste ouders / verzorgers, 

 
Beste kinderen en ouders/ verzorgers, 
 
Het maandbulletin van maart ligt nu voor jullie. We sluiten februari af met een trots gevoel 
na de grote waardering die de inspectie uitgesproken heeft over de ontwikkelingen en de 
kwaliteit van onderwijs op onze school, met de rapporten en de ouder-/ adviesgesprekken 
en we starten deze maand met een gezellige carnavalsviering morgen. Daarna mogen we 
genieten van een weekje vakantie. Verder staan onder andere de week van de Lentekriebels 
en de kijkweek op de planning. Gedurende een week kun je als ouder/ verzorger uit 
verschillende tijden kiezen om een keertje in de klas van je kind(eren) te komen, terwijl zij 
aan het werk zijn. Hierover volgt later meer informatie. 
 
Voor de carnavalsvierders onder ons: “Alaaf!!!” en natuurlijk voor iedereen een hele fijne 
vakantie. Geniet ervan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het team van Sint Albertus,   
 
Tamara Smits-Vloet 
 
Verder in deze nieuwsbrief: 
 

• Welkom en afscheid 

• Jarigen van maart 

• Korte terugkoppeling inspectie 

• MR 

• Voorleeswedstrijd  

• Week van de lentekriebels  

• Agenda van maart 
 

Welkom en afscheid 
 

Inmiddels zijn juf Amy en meester Joost volledig hersteld, hartstikke fijn dat zij er weer zijn. 

Dit betekent natuurlijk wel dat wij afgelopen weken afscheid hebben genomen van juf Lisa 

en meester Willem en hen bedankt hebben voor hun inzet en betrokkenheid. Zij hebben 

onze school als fijne, warme en open werkplek ervaren, wat prettig is om terug te horen. 

In maart heten wij Ditte van Menzel en Teun de Mol van harte welkom en wij wensen hen 

veel plezier bij ons op school. 
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Van harte gefeliciteerd 
 

1 maart Fer Brugmans 10 jaar Groep 6 

2 maart Lenneke van Panhuys 10 jaar Groep 6 

7 maart Joes Kanters 11 jaar Groep 7 

11 maart Jurre van der Wielen 9 jaar Groep 4 

11 maart Ties Langenhuizen 11 jaar Groep 7 

11 maart Tycho van Panhuys 12 jaar Groep 8 

12 maart Milan van der Geld 6 jaar Groep 2 

14 maart Rubin van der Geld 9 jaar Groep 5 

15 maart Esmee van den Boom 6 jaar Groep 2 

21 maart Janne Versluis 12 jaar Groep 8 

26 maart Bas van Schijndel 6 jaar Groep 2 

28 maart Jack van Uden 9 jaar Groep 5 
 

 

  

 
 

 

Terugkoppeling inspectie 
 

Op dinsdag 19 februari heeft de inspectie onze school bezocht en wat zijn we trots op het 
resultaat!  
 
Voorafgaand aan het inspectiebezoek hebben wij als school allerlei documenten 
aangeleverd, o.a. schoolplan, jaarplan en jaarverslag, toetsresultaten, analyses, 
groepsplannen, zorgoverzichten en lesroosters, zodat deze bestudeerd konden worden. 
Op de dag zelf is de inspecteur in alle klassen op bezoek geweest, is hij in gesprek geweest 
met de leerlingenraad, er is n.a.v. een presentatie een gesprek met directie, TC en IB 
gevoerd en daarna nog met het team. Aansluitend zijn de beoordelingen teruggekoppeld 
aan het team en Jack (directeur-bestuurder van onze stichting). 
 
De leerlingenraad heeft als voorbereiding op 
het gesprek een prachtige praatplaat gemaakt, 
die we jullie niet willen onthouden. 
 
Er is gekeken naar vier kwaliteitsgebieden, 
namelijk het onderwijsproces, het 
schoolklimaat, de onderwijsresultaten en de 
kwaliteitszorg en ambitie. Elk kwaliteitsgebied 
bestaat uit een aantal standaarden en de 
beoordeling van de inspectie hierop was als 
volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kwaliteitsgebied Onderwijsproces 

• Aanbod:   voldoende 

• Zicht op ontwikkeling: voldoende 

• Didactisch handelen:  voldoende 

• (Extra) Ondersteuning: voldoende 
 
Kwaliteitsgebied schoolklimaat: 

• Veiligheid:   voldoende 

• Pedagogisch klimaat:  goed 
 
Kwaliteitsgebied onderwijsresultaten: 

• Resultaten:   voldoende 
 
Kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie: 

• Kwaliteitszorg:  voldoende 

• Kwaliteitscultuur:  goed 
 
De inspecteur sloot het bezoek af met het uitspreken van grote waardering voor de 
ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs dat wij hier neerzetten. Er is in de 
afgelopen twee jaren duidelijk gekozen voor het neerzetten van een stevige basis, waarin we 
kinderen serieus nemen en goed kijken naar de afstemming samen met het kind. Hij heeft er 
alle vertrouwen in dat ontwikkelingen zich doorzetten, dat verbreding nu een volgende stap 
is en dat dit goed komt, zeker gezien de sterke kwaliteitscultuur binnen onze school en de 
hoge ambities die er gesteld worden. 
 
Het definitieve verslag volgt eind maart/ begin april. Op dat moment zullen we ook een 
uitgebreidere toelichting geven. 
 

MR 
 
Hieronder het verslag van de MR vergadering van donderdag 31 januari 2019 
 
Onze voorzitter Joris van Schayk zit deze eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar 
voor.  
 
Vanuit de MR lag er de vraag aan de ouderraad hoe het zit met het af- en aantreden van 
(nieuwe) ouders in de OR. Hier zit geen officieel termijn aan vast, zoals bij de MR. Wanneer 
er een plek vrij komt, is besproken dat dit opengesteld wordt voor ouders. Zodat zij zich, bij 
interesse, kunnen aanmelden.  
 
We zijn volop bezig met alles wat er voor dit schooljaar op het jaarplan staat. En dat loopt 
naar behoren!  
 
Ook hebben we binnen de MR de begroting en de investeringen die worden gedaan, 
besproken. Er was een groot bedrag gereserveerd voor verplichte LED verlichting binnen de 
school. Dit gaat vooralsnog niet door.  
 
De nieuwe digitale rapporten zijn af en er is een kopie met ons gedeeld. In het vorige 
maandbulletin stond een stuk over het nieuwe rapport geschreven. Inmiddels zijn de 
rapporten al mee naar huis gegaan en zijn we benieuwd hoe de rapporten ervaren worden 
door kinderen en ouders! 



Op 19 februari wordt onze school bezocht door de inspectie. Ook hierover is al 
gecommuniceerd naar ouders in het vorige bulletin. Tijdens de MR vergadering hebben we 
gesproken over wat er tijdens zo’n dag zoal gedaan wordt en wat de inspectie wil zien. Er zal 
in ieder geval een presentatie worden gehouden vanuit het MT. Ook worden alle 
standaarden bekeken die dag. Er wordt een terugkoppeling gegeven aan ouders over hoe 
het bezoek die dag verlopen is.  
 
Er zijn veel positieve ontwikkelingen binnen de school. We spreken over hoe we dit nog 
beter kunnen communiceren naar ouders toe, zodat zij hiervan op de hoogte zijn. Dit punt 
komt terug op de agenda.  
 
Op donderdag 14 maart vindt de volgende MR vergadering weer plaats.  
 

Voorleeswedstrijd 
 

De voorleeskampioenen van negen scholen in Bernheze mochten ieder drie vrienden mee 
naar voren nemen. Iedereen mocht zich voorstellen en hun school mocht de yell laten 
horen. De yell voor Jonie ging als volgt: 
 

Jonie kan goed lezen, dat is wel bewezen. 
Zij is ons idool, van de Sint Albertusschool. 
Met gigantisch goed humeur, gaat ze zeker dur.  

 
 
Daarna mochten alle voorleeskampioenen een stukje voorlezen. Onze school was als vierde 
aan de beurt. Jonie las voor uit het boek van Dummie de Mummie. Toen iedereen aan de 
beurt was geweest begon de pauze. De jury moest namelijk overleggen wie de 
voorleeskampioen werd en de mooiste yell werd ook gekozen. Iedereen mocht naar de bieb 
en kreeg daar een drankje.  



Nadat de pauze was afgelopen gingen we terug naar de zaal. Daar deden we een quiz. Er was 
al snel winnaar uitgekomen. De jury kwam binnen en toen was het tijd voor de 
prijsuitreiking. Lynne van Erp van de Emmaus was de winnares. Over alle anderen werd ook 
iets gezegd. Over Jonie dit: “Jonie heeft de verbazing van de hoofdpersoon bij het ontdekken 
van de mummie goed overgebracht. Ze leest heel rustig. Fijn om naar te luisteren.” Aan het 
einde kreeg je een goodiebag met een poster, een boek met weetjes over eten, een potlood 
met gum en een button. Daarna werden er foto’s gemaakt die nu in de MooiBernheze krant 
staan. En toen moesten we in de regen naar huis fietsen. Een heerlijke afsluiter voor de dag. 
 

Door Jonie en Sophie 
 

Week van de lentekriebels 
 

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en 
basisonderwijs en vindt plaats van 18 t/m 22 maart 2019. Deelnemende scholen geven een 
week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  
 
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?  
 
Jullie zoon van vier vraagt of meisjes ook een piemel hebben. Je hoort jullie 11-jarige dochter 
zeggen dat ze verliefd is. Jullie 8-jarige scheldt iemand uit voor homo, maar hij weet zelf 
eigenlijk niet wat dat is. Jullie 12-jarige zoon heeft bij een vriendje op internet een pornosite 
gezien.  
Ouders en leerkrachten kunnen deze vragen en situaties dagelijks tegenkomen, thuis en op 
school. Deze vragen en situaties hebben te maken met de relationele en seksuele 
ontwikkeling van kinderen.  
 
Pre-seksuele ontwikkeling  
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, 
maar die zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van 
volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van 
het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van geslachtsdelen bij. Later komen 
vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat jullie kind op de 
basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die 
geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start 
de puberteit.  
 
Basisschool: te vroeg?  
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Jullie kind brengt daar 
per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het 
basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of 
voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en 
omgangsregels. Zaken waar jullie het thuis waarschijnlijk over hebben, maar die ook op 
school ter sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen 
kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. 
School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.  
 
De Week van de Lentekriebels  
De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het 
basisonderwijs te stimuleren.  
 



In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier 
onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. Leerkrachten 
maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. Wil je een kijkje nemen in het 
lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!  
 
Activiteiten  
Tijdens deze week worden er in groep 1 t/m 8 dagelijks lessen gegeven over relationele en 
seksuele vorming die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de 
verschillende groepen.  
 
Maar het allerliefste halen we het onderwerp de school in. Bij deze een oproep aan jullie 
allen. Ken of ben je iemand die ons iets meer kan vertellen of laten zien wat met 
lentekriebels te maken heeft? Bijvoorbeeld:  

• Naar een boerderij met jonge dieren;  

• Op bezoek bij of een bezoekje van een verloskundige;  

• Kun je vanuit je beroep meer vertellen over zwangerschap en baby’s;  

• Heb je een relatie met iemand van hetzelfde geslacht;  

• Ben je zwanger;  

• Heb je net een baby gekregen en wil je dit kindje bijvoorbeeld op school verzorgen;  

• …  
 

Deze bezoekjes maken deze week natuurlijk extra speciaal en maken vaak de meeste indruk. 
Neem contact op met de groepsleerkracht als je hier ideeën over hebt of aan mee wilt 
werken.  
 
Wat vragen we aan jullie als ouders/ verzorgers: 
 
Samen je fruit delen 
Maandag 18 maart delen de kinderen in de fruitpauze hun hapjes en gaan we in gesprek 
over samen delen. Daarom willen we jullie vragen om die dag een fruithap mee te geven, die 
gemakkelijk gedeeld kan worden. 
 
Complimentenbrievenbus 
Op maandag 18 maart krijgen alle kinderen 1 gekleurd hartje mee naar huis. Graag willen we 
jullie vragen hier een mooi compliment voor jullie zoon/dochter op te schrijven. Wanneer 
het hartje klaar is, mag het met de naam van het kind erop in de complimentenbrievenbus 
van de klas.  
 
Website  
Op www.weekvandelentekriebels.nl vinden jullie meer informatie over relationele en 
seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels.  
 
Wij hopen dat jullie ook enthousiast zijn en dat we jullie hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.  
 
Met vriendelijk groet,  
 
Team Basisschool Sint Albertus 
 
 
 
 

http://www.kriebelsinjebuik.nl/


Agenda van maart 2019 

 
 

VR  1 Carnaval op school 

ZA 2  

ZO 3  

MA 4 Carnavalsvakantie 

DI 5 Carnavalsvakantie 

WO 6 Carnavalsvakantie 

DO 7 Carnavalsvakantie 

VR 8 Carnavalsvakantie 

ZA 9  

ZO 10  

MA 11 Maandopening groep 8 

DI 12  

WO 13 Luizencontrole 

DO 14  

VR 15 Stakingsdag 

ZA 16  

ZO 17  

MA 18 Week van de Lentekriebels 

DI 19 Week van de Lentekriebels 

WO 20 Week van de Lentekriebels 

DO 21 Week van de Lentekriebels 

VR 22 Week van de Lentekriebels 

ZA 23  

ZO 24  

MA 25 Kijkweek 

DI 26 Kijkweek 

WO 27 Kijkweek 

DO 28 Kijkweek 

VR 29 Kijkweek 

ZA 30  

ZO 31  


