
18 okt. NIO groep 8 

21 okt. Studiedag; leerlingen vrij 

24 okt.  Herfstvakantie 

31 okt.  Deze week: hoofdluiscontrole 

1 nov. Eerste werkdag juf Melinda 

12 nov.  Aankomst Sinterklaas 

17 nov.  Laatste werkdag juf Sharon 

5 dec. Sinterklaasfeest 

6 dec. Studiedag leerlingen vrij 

9 dec. Paarse Vrijdag 

 

NB. De Week van de Mediawijsheid komt dit jaar 

te vervallen. We besteden hier gedurende het 

schooljaar wel aandacht aan, maar dit jaar niet 

specifiek tijdens deze week. 

 

NB. De pre-adviesgesprekken in groep 8 komen 

te vervallen. Op blz. 3 van deze nieuwsbrief leest 

u wat ervoor in de plaats is gekomen. 

Met de herfstvakantie voor de deur is het tijd voor de 

nieuwsbrief van de maand oktober. Wij wensen u veel 

leesplezier en alvast een fijne vakantie! 

 

Hartelijke groet,  

team de Fijne Aarde 

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar zijn we gestart met een commissie die zich 

buigt over de smalle en brede identiteit van de Fijne 

Aarde. In de commissie zitten leerkrachten en ouders 

met verschillende achtergronden. Afgelopen schooljaar 

hebben zij een advies geschreven voor het schoolteam. 

Op maandag 31 oktober komt de commissie weer bij 

elkaar. Zij gaan met elkaar in gesprek over de methode 

Trefwoord die we hebben gekozen als levensbeschou-

welijke methode. Zij evalueren hoe de eerste weken 

zijn verlopen en zij zullen het hebben over de invulling 

van kerkelijke vieringen. U kunt daarna weer een terug-

koppeling verwachten vanuit de commissie. 

 

 

Het team van de Fijne Aarde houdt zich dit jaar tijdens 

studiedagen bezig met nascholing voor het vak les-

kracht. Hoe kunnen we dit vakgebied nog beter vorm-

geven en hoe doen we dat groepsdoorbrekend? We 

worden hierbij begeleid door de methodemakers van 

Leskracht.  

 

Op de studiedag van 6 december zullen we nascholing 

krijgen in DPL. DPL staat voor Doordacht Passend Les-

model. We leren hoe we de instructie naar een hoger 

niveau brengen en hoe we onze tijd tijdens een les nog 

efficiënter kunnen inzetten. Dit is ons verbeterdoel 

voor de periode na de Kerstvakantie. Bent u nieuwsgie-

rig geworden dan kunt u hier meer lezen over DPL. 

 

https://www.cedgroep.nl/advies/instructiemodellen


                                                                                                                                                 

Als je goed kunt lezen, dan kun je de hele wereld aan!  

Aandacht voor taal, (voor)lezen, boeken en digitale media is van grote betekenis voor de taalontwikkeling van kin-

deren.  Samen met de school werken we elke dag aan het bevorderen van het lezen van uw kind. De Fijne Aarde 

heeft een hele mooie schoolbibliotheek, waar uw kind elke week terecht kan voor een mooi boek. Daarnaast tonen 

we kinderen goede boeken en lezen we ze spannende verhalen voor. We willen hiermee het leesplezier bevorde-

ren. Een kind dat plezier uit boeken haalt, zal meer gaan lezen en dat is goed voor zijn/haar ontwikkeling. 

 

Wat kunt u als ouder doen? 

Voorlezen  en samen lezen met uw kind. 

Wist u dat.... een kwartier (voor)lezen per dag wel 1000 nieuwe woorden per jaar kan opleveren! En als kinderen 

meer lezen, ze niet alleen beter worden in taal, maar ook andere vaardigheden ontwikkelen. Ze kunnen zich beter 

verplaatsen in andere personen en leren de wereld om hen heen beter kennen.  Een dan hebben we het nog niet 

over het verhogen van het kennisniveau. 

 

Hoe komt u aan leuke boeken? 

Een abonnement bij Bibliotheek West-Brabant geeft je toegang tot een schat aan boeken, e-books, luisterboeken 

en tijdschriften. Dit is voor uw kind geheel gratis. 

 

Een lidmaatschap is eenvoudig te regelen via de website van de bibliotheek of door een bibliotheekvestiging in de 

buurt te bezoeken. In Fijnaart zit naast de school al een servicepunt, dat op gezette tijden ook door een medewer-

ker bemand is of breng eens een bezoek aan de vestiging in Oudenbosch of Zevenbergen. Na het bezoek kunt u 

meteen boeken lenen. Zie voor meer informatie de website van Bibliotheek West-Brabant. www.bibliotheekwb.nl  

Wanneer je problemen met lezen hebt, biedt het lidmaatschap de mogelijkheid om naar boeken te luisteren of je 

aan te melden bij Yoleo, een speciale site voor kinderen. 

Zie https://www.bibliotheekwb.nl/jeugd-en-jongeren/6-12/lezen-met-dyslexie.html 

 

Naar de bibliotheek gaan is natuurlijk al een leuk uitje, maar tijdens de vakanties kunnen kinderen daar ook deelne-

men aan leuke activiteiten. Voor activiteiten tijdens de herfstvakantie zoekt u op Biebfabriek! 

                                                
 

Loop eens binnen bij uw bibliotheek! 

  

Lisette van Geel 

Lees en mediaconsulent Bibliotheek West-Brabant 

   

http://www.bibliotheekwb.nl
https://www.bibliotheekwb.nl/jeugd-en-jongeren/6-12/lezen-met-dyslexie.html


Er is inmiddels 75% van de vrijwillige ouderbijdrage 

opgehaald. Dank u wel! Hiervoor kan de ouderraad 

weer leuke dingen organiseren voor de kinderen, zoals 

de Kerstviering, de Paaslunch en de laatste schooldag. 

Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben en 

dit wel willen doen; op 30 oktober ontvangt u een her-

innering met hierin een betaallink. 

 

Hopelijk heeft u net zo genoten 

van het fusiefeest als wij zelf! Wat 

mochten we veel familieleden ont-

vangen en wat hebben de kin-

deren gestraald. Wij willen de ou-

ders die deze dag geholpen heb-

ben ontzettend bedanken, zonder 

hulpouders kunnen we dit soort 

dagen niet realiseren. Ook de ouderraad enorm be-

dankt; wat hadden jullie een belangrijke, mooie rol om 

dit feest tot stand te laten komen. Zie ook dit kranten-

artikel. 

 

 

We hebben 300 euro over van het fusiefeest. De ou-

derraad gaat zich buigen over nieuwe schoolshirts. 

Deze gaan we financieren van het geld dat we over-

hebben van het feest, met daarnaast een bijdrage van-

uit school. Op die manier kunnen de kinderen weer 

een mooi shirt aan tijdens schoolreisjes, het korfbal-

toernooi, het voetbaltoernooi en ga zo maar door. 

 

We merken dat er weer wat meer kinderen, maar ook 

leerkrachten het coronavirus oppakken. Op 7 novem-

ber bespreken we het nieuwe coronaprotocol met de 

MR.  

 

Indien uw kind Corona heeft mag u contact opnemen 

met de leerkracht via Parro. 

 

De leerkracht zal een pakketje klaar maken met lesstof 

die thuis gedaan kan worden. In het verleden deden 

de kinderen gedurende een quarantaine online mee in 

de ochtend. Dit doen wij op dit moment niet. Het 

vraagt ontzettend veel van een klas en van een leer-

kracht om op deze manier te werken. Dit was tijdelijk 

vol te houden, maar niet ieder schooljaar opnieuw. 

Het gaat ten koste van het onderwijs aan de groep. 

We zorgen daarom voor een pakket met werk voor 

thuis, zodat de kinderen toch zo weinig mogelijk mis-

sen.  

 

De spullen kunt u ophalen na schooltijd. De leerkracht 

neemt contact met u op om hiervoor een afspraak te 

maken. De leerkrachten zijn na schooltijd beschikbaar 

om vragen te beantwoorden en een ophaalmoment af 

te spreken. Onder schooltijd zijn zij bezig met de rest 

van de klas. De kans is dus groot dat uw kind de eerste 

dag nog geen thuisonderwijs kan volgen.  

 

 

De ouder-kind gesprekken zitten er 

weer op. Wij zijn benieuwd hoe u 

en uw kind(eren) deze hebben er-

varen. Zou u daarom de vragen in 

dit formulier willen beantwoor-

den? Het kost slechts enkele minu-

ten en het geeft ons de tijd om te evalueren en even-

tueel bij te stellen. 

 

https://forms.office.com/r/upG8zGajS6 

 

   

In de Parro agenda en in de kalender staan de pre-

advies gesprekken voor groep 8 binnenkort gepland. 

Echter is hiervoor een nieuwe structuur opgezet van-

uit de samenwerking tussen het basisonderwijs en het 

voortgezet onderwijs. Iedere leerling heeft eind groep 

7 een kijkrichting ontvangen en bij de startgesprekken 

in groep 8 is de kijkrichting, het zgn. pre-advies, op-

nieuw besproken met de kinderen en ouders. Deze 

gesprekken zijn in de plaats gekomen van het pre-

advies gesprek. De pre-adviesgesprekken zoals be-

noemd in Parro en de kalender komen daarmee te 

vervallen. Uiteraard kunt u met vragen altijd terecht 

bij meester Dwayne en juf Eline. 

https://www.internetbode.nl/reader/35140/208450/Ghvqkgd7Ev8RC2PTlvCTHzwdtylLut0cdNfW8roIZGIDUdG3ZmQaY8rmeSujdfMNvED4C50WvHwtEvSYwJZ8qhXREc09zm08Wa17-hpSiNmOlotg1Ffqop05_LWCQc1D
https://www.internetbode.nl/reader/35140/208450/Ghvqkgd7Ev8RC2PTlvCTHzwdtylLut0cdNfW8roIZGIDUdG3ZmQaY8rmeSujdfMNvED4C50WvHwtEvSYwJZ8qhXREc09zm08Wa17-hpSiNmOlotg1Ffqop05_LWCQc1D
https://forms.office.com/r/upG8zGajS6


Wij willen u nogmaals dringend vragen om de privacy 

voorkeuren voor uw kinderen na te lopen in Parro, 

zodat wij weten wat u wel goedkeurt en wat u niet 

goedkeurt wat betreft het delen van beeldmateriaal.   

1. Ga in de Parro app naar privacy voorkeuren 

2. Hier kunt u aangeven waar u wel/geen  

 toestemming voor geeft. 

 

Mijn naam is Melinda Gou-

ma-Boudewijn en ik woon 

in Zevenbergen samen met 

mijn man en drie kinderen 

(18, 16 en 9 jaar). Inmiddels 

werk ik een flink aantal ja-

ren in het onderwijs waar ik 

gestart ben als docent En-

gels in het voortgezet on-

derwijs op verschillende schooltypen gevolgd door 

een aantal jaren als vakleerkracht binnen het basison-

derwijs. De afgelopen 12 jaar heb ik me gespeciali-

seerd in leerlingzorg en zet ik me in voor die leerlingen 

voor wie het volgen van onderwijs niet altijd even 

makkelijk of vanzelfsprekend gaat. Samen met leer-

lingen, ouders en scholen handen en voeten geven 

aan passend onderwijs, zodat iedere leerling het on-

derwijs krijgt aangeboden dat hij of zij nodig heeft, is 

waar mijn hart ligt. Ik werk met veel enthousiasme en 

betrokkenheid en ik kijk ernaar uit om samen met het 

team van De Fijne Aarde in samenwerking met ouders 

en leerlingen aan de slag te gaan om met elkaar goed 

onderwijs te kunnen vormgeven. Mocht u persoonlijk 

willen kennismaken, loopt u dan gerust even langs. 

Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Zoals u weet is juf Sandra op 1 oktober ergens anders 

gaan werken. In de overbruggingsperiode tussen het 

vertrek van juf Sandra en de start van juf Melinda 

neemt juf Gentiana waar als intern begeleider.  Zij is 

twee dagen per week aanwezig op school. 

Dit schooljaar gaan we gebruik maken van het ouder-

portaal in Parnassys. Voor de ouders van de Kenne-

dyschool reeds bekend, voor de ouders van de Juliana-

school is dit nieuw. Via het ouderportaal krijgt u toe-

gang tot de uitslagen van uw kind. Te denken valt aan 

toets cijfers, maar ook bepaalde feedback die we de 

kinderen geven. Het kost tijd om deze omgeving goed 

in te richten, daardoor is het ouderportaal nu nog niet 

toegankelijk. Zodra dit wel het geval is, zullen wij u 

hierover berichten en ontvangt u hier inloggegevens 

voor.  

De afgelopen tijd zijn er gesprekken geweest om een 

fijne vervanger voor juf Sharon te vinden gedurende 

haar zwangerschapsverlof. We zijn blij te kunnen mel-

den dat we iemand hebben gevonden die deze rol op 

zich kan nemen. Hij zal de werkdagen van juf Sharon  

vervangen. Hij zal zich binnenkort aan u voorstellen. 

Juf Sharon heeft donderdag 17 november haar laatste 

werkdag en komt op maandag 8 mei weer terug van 

verlof.  



Adv. 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op de Fijne Aarde, waar de kinderen 

van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen 

liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   

 

Schooljaar 2022-2023 begeven we ons in de wereld van de Wetenschap 

Van aanrecht naar politieonderzoek, van elektrische apparaten naar wolkenkrabbers, van beveiliging naar vliegtui-

gen. We nemen de wetenschappers in spé mee op reis in een wereld vol met wetenschap. 

 

Vlieg samen met de Mad Scientist door de basisregels van luchtvaart en aerodynamica! Leer en observeer hoe ver-

schillende modellen van papieren zweefvliegtuigen gebouwd worden om ten slotte je eigen aerodynamische vlieg-

tuig te laten zweven. 

 

Hé speurneus, ga aan de slag als een echte detective! Leer supergoed observeren tijdens een zintuigentest en ontdek 

hoe je handschriften en vingerafdrukken kunt herkennen. Weet jij in welke grondsoort een voetafdruk het best te 

zien is? Na de absorptietest ben jij de expert!  

Scheikunde in de keuken? Het kan echt! Tijdens deze les creëer je chemische veranderingen met alledaagse ingredi-

ënten, zoals vetten, suikers en koolhydraten. Spullen die je gewoon thuis in je keukenkastje vindt. Als de Mad Scien-

ce les is afgelopen kun je dus thuis gewoon verder experimenteren! 

Stap in de schoenen van architecten en bruggenbouwers. Tijdens deze les test je verschillende structuren en leer je 

hoe je een sterke structuur kunt bouwen met driehoeken en bogen. 

Tijd voor spanning! Ontdek hoe elektriciteit werkt en laat vervolgens lampjes branden en zoemers buzzen in je zelf-

gemaakte stroomkring! We maken ook een uitstapje naar statische elektriciteit. Je leert wat protonen en elektronen 

zijn en hoe zij samenkomen in een plasma-bol!  

Tijd voor veiligheid in deze spannende Mad Science les. Leer hoe je jouw waardevolle spullen kunt beveiligen tegen 

diefstal. Je gaat aan de slag met sloten en sleutels, geluidsmeters en te gekke lasersystemen! Tijdens deze les ont-

werp je ook zelf een alarmsysteem dat een waardevolle schat moet beveiligen. 

 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld 

om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor 

nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.  

 

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 

 

Data van de cursus: 

Donderdag 3-11-2022 

Donderdag 10-11-2022 

Donderdag 17-11-2022 

Donderdag 24-11-2022 

Donderdag 1-12-2022 

Donderdag 8-12-2022 

Starttijd: 14:30 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 

Deelname bedraagt € 79,50 per kind. 

inschrijven.mad-science.nl


Adv. 

https://meermoerdijk.nl/meer-herfst


Adv. 

https://www.svkindervreugd.nl/#welcome


Adv. 

https://maplefarmadventures.nl/adventures/

