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Kinderboekenweek 
Woensdag 4 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Alle kinderen mochten deze dag griezelig 
verkleed naar school komen.  
Voor de opening stonden griezelig enge wezens op het dak de kinderen op het schoolplein op te wachten. 
Omdat deze griezelig enge wezens zo van lezen houden hadden ze de sleutel van de nieuwe bibliotheek 
gestolen. Ze waren niet van plan deze terug te geven. Gelukkig was daar Superwoman om de sleutel terug 
te pakken. Hierdoor kon de opening van de nieuwe bibliotheek toch doorgaan. De griezelig enge wezens en 
de kinderen besloten om de Kinderboekenweek samen te openen met het Kinderboekenweeklied 
‘Gruwelijk eng’.  
Na de opening werd er in elke klas een verhaal voorgelezen dat past bij het thema griezelen. 
 

                                       
 
Gedurende de Kinderboekenweek stond het thema griezelen in de klassen centraal. Deze klassen mochten samen 
een bibliotheeknaam verzinnen voor de nieuwe schoolbibliotheek. De kinderen zijn in deze week voor het eerst 
boeken gaan lenen.  
 
Woensdag 11 oktober was er een boekenmarkt. De kinderen die zich hiervoor hadden opgegeven mochten zelf 
boeken verkopen. De andere kinderen mochten boekjes kopen. Ook is tijdens deze boekenmarkt de nieuwe 
bibliotheeknaam bekend gemaakt. De winnaar is groep 1/2 a met de nieuwe bibliotheeknaam ‘Het leespaleis’.  
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Schoolfruit 
Dit schooljaar mag De Driezwing weer meedoen met het EU-schoolfruit- en groenteprogramma. De kern 
hiervan is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De school ontvangt hiervoor 20 weken lang 
drie stuks groente/ fruit voor alle leerlingen. Dit wordt vanuit de Europese Unie betaald. Het EU-
schoolfruitprogramma start in 46 (week 13 t/m 17 november). Meer informatie hierover ontvangt u per 
mail in week 45. 

 

 

Eerste Communie 2018 
In 2018 zijn er in de Augustinusparochie twee Eerste communievieringen:  

• Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden vieren hun Eerste Communie op zondag 8 april om 10.30 
uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord. 

• Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 15 april om 10.00 uur in de Willibrorduskerk in 
Teteringen. 
Als u uw kind wilt aanmelden, stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en bij welke kerk u 
hoort naar eerstecommunie@hotmail.nl t.n.v. Annie Aarts. U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle 
informatie toegestuurd. 
Er is dit jaar geen informatieavond. 

 

 

mailto:eerstecommunie@hotmail.nl


Het Samenwerkingsverband PO 30-03 zoekt twee ouders en één 
personeelslid voor de ondersteuningsplanraad (OPR). 

Onze scholen maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-03. Dit 
samenwerkingsverband van 144 scholen in het primair, regulier en speciaal onderwijs, zorgt voor een 
passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen op de betrokken scholen. Op elke school wordt een zelfde 
basisondersteuning aan de leerlingen geboden. Iedere school bepaalt ook op welke extra 
ondersteuning/extra uitdaging leerlingen, indien nodig, kunnen rekenen. Dit totale ondersteuningsaanbod 
van alle scholen samen wordt door het samenwerkingsverband gebundeld tot één passend 
ondersteuningsplan voor alle leerlingen. 

Wil je als betrokken ouder of leerkracht van één van de scholen binnen het samenwerkingsverband 
meebeslissen? O.a. de volgende onderwerpen uit het ondersteuningsplan komen aan bod: 
•     de basisondersteuning die alle scholen bieden 
•     de manier waarop aan leerlingen extra ondersteuning wordt toegewezen 
•     de wijze waarop de financiële middelen worden verdeeld over de scholen 
•     welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er zijn 

Deze OPR is het medezeggenschapsorgaan van het regionaal samenwerkingsverband. 
Voor meer informatie over de ondersteuningsplanraad en de kandidaatstelling kun je contact opnemen 
met Jack Tijs (voorzitter OPR 30-03) op nummer 06-50266348. 

Meer informatie kun je lezen op de website www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl. 

Op de website http://www.rsvbreda.nl/po vind je het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Aanmelden als kandidaat OPR-lid kan tot 13 november 2017 door een e-mail met daarin je 
persoonsgegevens en een korte motivatie van maximaal 15 regels te sturen aan: 
info.OPR3003Breda@gmail.com 

 

 

 

Van:  MR KBS De Driezwing 

Datum: 19-09-2017 

Aanwezig: Annebel Audenaerd, Chantal de Groot, John van Enckvoorden, Kees Kievit, Heleen 

van Zuien, Carlijn Voesenek, Tilly Ursem 

 

Afwezig: - 

 

1. Opening en vaststellen agenda  

 Welkom/ voorstellen nieuwe MR-leden 

 

2. Actielijst 
Besproken en aangepast 
 

Notulen Medezeggenschapsraad 
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3. Ingekomen/uitgaande post en mededelingen 

Er is een enquête uitgezet onder ouders. Er was een respons van 4 personen. De imput is besproken en 

wordt waar mogelijk meegenomen. 

 

4. Notulen/ agenda GMR 
Wordt in de volgende vergadering besproken 
 

5. Schoolplan/ speerpunten De Driezwing:  
- Er wordt gewerkt aan een aanpassing in de verantwoording van de IPC gelden. Hierin wordt concreet 
gemaakt aan welke IPC activiteiten het geld besteed wordt het komende schooljaar.  

- Er wordt kritisch gekeken naar de begroting van de school het huidige kalenderjaar.  

- Leerlingenraad is gekozen, eenmalig bijeengekomen en hebben een hoop ideeën voor de school.  

- De bibliotheek is verplaatst naar het lokaal van de schakelklas.   

- Er is een analyse gemaakt in het stuk ‘leren van data’. De verbeterplannen van de vakwerkgroepen zijn 
hierin doorgenomen. Wanneer deze af is kan deze beschikbaar gesteld worden.  

- Er is gesproken over de mogelijkheid om te documenteren en communiceren wat er gedaan wordt aan 
profilering. Enkele reeds doorgevoerde aanpassingen ten behoeve van profilering zijn de aanpassingen 
binnen het gebouw.  Het schoolplein is je visitekaartje, de bomen worden gesnoeid en kapotte onderdelen 
worden vervangen. Voor nieuwe materialen zijn momenteel geen financiële middelen.  

De mogelijkheid om dit op andere manieren te bewerkstellen wordt onderzocht.  

Profilering is een INOS brede discussie  

- Verkeersveiligheid: Er zijn paaltjes geplaatst ten behoeve van de verkeersveiligheid. Echter, 
verkeersveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen die zich rondom de school begeeft en kan niet 
volledig ondervangen worden. Er zal via de nieuwsbrief opnieuw aandacht worden gevraagd voor 
verkeersveiligheid.   

6. Protocollen:  

Het sociaal/fysiek veiligheidsplan is opnieuw opgesteld. Er waren losse protocollen (bijv pestprotocol) deze is 
hierin opgenomen. Er is gekeken naar algemene layout en de inhoud. Wijzigingen worden gecommuniceerd 
naar de desbetreffende werkgroep.  

7.  Kober VSO/TSO/NSO:  
Zal volgende vergadering aan bod komen  
 

8. Concept jaarverslag:  
Doorgesproken en aangevuld. Aanpassingen worden verwerkt en klaargemaakt ter publicatie. 
  

9. Financieel verslag + begroting MR:  
Is in ontwikkeling.   
 

10. Begroting OV:  
Wordt bekeken en gecommuniceerd met de OV uiterlijk vrijdag 22-9.  
 

11. Taakverdeling MR:  
Wijziging Tilly zal komende periode de secretaristaken van Heleen overnemen.  
 

12. Vooruitblik MR:  
Er zijn speerpunten geformuleerd, deze worden opgenomen in het jaarverslag.  

Volgende vergadering: 14-11-2017  19.30 u  

 



 

 

Boos!    

Bijna iedere ouder kent het tafereel, een peuter die een woedeaanval krijgt in de supermarkt. Dat negeren dan 

vaak het beste werkt, weten we wel. Maar wat doe je als je kind lang na de peuterpubertijd snel boos doet?  

Gevoelens herkennen 

Geruststellende gedachte: boosheid is een emotie waar je kind mee om kan leren gaan. Jij kan helpen. Benoem de 

gevoelens van je kind van jongs af aan: ‘Wat een verdriet, heb je je pijn gedaan? Of, je kijkt zo bang, ben je 

geschrokken?’ Luister goed naar je kind, dan kun je zijn of haar gevoelens goed begrijpen en met hem bespreken. 

Spreek gevoelens uit voor je kind als het dat zelf niet kan. Soms weet je kind niet of het nou boos, bang of eigenlijk 

heel verdrietig is.  

Emotioneel evenwichtig 

Van alle emoties wordt boosheid het meest onderdrukt. Boosheid wordt vaak afgekeurd omdat het bij kinderen kan 

resulteren in gedrag als schreeuwen, schoppen, slaan of bijten. Het ontstaat als het anders loopt dan je kind dacht of 

wilde. Deze emotie varieert in uiting van ergernis tot razernij en kan heftig voor jou en je kind zijn. Toch is boosheid 

een emotie waarvan het goed is dat je kind die leert ervaren en uiten om tot een emotioneel evenwichtig persoon 

uit te kunnen groeien.  

Tips: 

• Leer je kind dat hij wel boosheid mag voelen maar dat het niet de bedoeling is dat hij iemand pijn 

doet. 

• Op het moment dat je kind woedend is, heeft het geen zin om over zijn boosheid te praten. Wacht 

daarmee tot je kind (en jijzelf) is afgekoeld. Vertel dan op een rustige maar duidelijke manier dat 

boze gevoelens er mogen zijn, maar het gedrag dat daarmee gepaard gaat niet. 

• Als je kind slaat of schopt, doe dan niet hetzelfde. Schreeuwen en je stem verheffen helpt evenmin. 

Grijp wel meteen in als je kind iemand anders pijn doet. 

Eerst denken, dan doen 

Het ene kind is van nature temperamentvoller dat het andere. Er kan dus een groot verschil zijn tussen twee 

kinderen hoe ze hun boosheid uiten. Ook voor jou als ouder is het interessant om te bekijken hoe je zelf met deze 

emotie omgaat. Hoe ga je bijvoorbeeld om met je eigen boosheid waar je kind bij is? Het zinnetje ‘Eerst denken dan 

doen’, kan je kind helpen: leer hem eerst te denken en dan pas te doen als hij boosheid op voelt komen. 

CJG Breda 
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je terecht bij de School-CJG-
er van CJG Breda.  Op jouw school is dit: Natascha Maas 
 e-mail: natascha.maas@cjgbreda.nl 
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van leerkrachten, 
docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en vrijwilligers die met kinderen en 
jongeren werken. 

 

 

 

 



 

Verjaardagen November  Groep  

1 Venethy Cicilia     3  

1 Jo-Anne Becker   7  

4 Bella Broere    1/2A  

4 Max Verstraeten     8  

8 Bo Verstraeten    6B  

13 Djelicia Schot   7  

22 Rafee Menjoyan   3  

24 Anna Rijnders   1/2A  

25 Saniya Tin    3  

27 Dani van Diesen   1/2A  

29 Elisa Aerts   6A  

29 Anthony Vicario   5  

29 Dylano Vicario     5  

30 Marit Postma   8  

30 Luna Schuurmans   7 

 

 

 

Namens het team van De Driezwing willen we graag de volgende leerlingen hartelijk welkom heten in 

onze school: 

 

Dean von Bannisseht 

Carlijn de Vree 

Victoria Khachatryan 

 
 

 

 


