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Belangrijke data

Dinsdag 17 januari 2023 Nieuwsbrief 10

Woensdag 25 januari 2023 11.30u. Theater groep 1/2A

Dinsdag 31 januari 2023 Nieuwsbrief 11

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat zijn we weer goed gestart in het nieuwe jaar. Deze week komen er veel mooie nieuwe spullen de

school binnen. Zo komt er op de gangen op de bovenverdieping mooi

nieuw meubilair. Nieuwe bibliotheek, nieuwe werktafels fijne zithoeken

en mooie boekenkasten. Daarnaast wordt er in de speelzaal/aula een

prachtig toneel gebouwd. Op maandag 6 februari zullen we dit met alle

kinderen van Brede School Hillegom

feestelijk openen met een Happy Vibes

dag waarbij de kinderen een zang-,

dans-, of muziekworkshop krijgen en

gaan optreden.

In het voorjaar komt er voor alle kinderen van de Brede School ook nog een circusdag. Deze wordt op

een later moment ingepland in de periode dat het weer buiten wat warmer en aangenamer is.

Op woensdag 25 januari heeft groep 1/2A hun theateroptreden. Als ouder, opa/oma, oom/tante,

buurman/buurvrouw bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken.



Cito leerlingvolgsysteem

Deze en volgende week wordt er bij de groepen 3 t/m 8 Cito toetsen afgenomen.

Deze worden 2x per jaar afgenomen om te bezien hoe de ontwikkeling van de

leerlingen is t.o.v. gemiddeld Nederland. De uitslagen hiervan worden in de

rapporten toegevoegd en met u als ouder besproken tijdens de

rapportgesprekken. Op 17 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.

Audit

Maandag en dinsdag 23 en 24 januari zal de school worden bezocht door 3 interne auditoren van

onze stichting OBO. Deze audits gebeuren periodiek om de scholen binnen onze stichting onder de

loep te nemen op allerlei vlakken. Met de bevindingen vanuit de audit kan de school weer doelen

stellen om punten te ontwikkelen.

Nieuwe pennen

De leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan vanaf nu schrijven

met nieuwe pennen. Wij hebben met het team een

workshop schrijfonderwijs gevolgd en voor deze

balpennen gekozen door de ergonomische grip en het

altijd gelijkmatig schrijven hiermee. Voor kinderen die

moeite hebben is het schrijven met deze pen makkelijker.

Iedere leerling krijgt zijn eigen (genummerde) pen.

Vanaf februari 2023 start op Brede School Hillegom de Groeigroep
.

Uitleg deelname groeigroep
De groeigroep is een voorziening waar leerlingen een dagdeel per week aan executieve functies en

schoolse vaardigheden werken onder begeleiding van een gedragsexpert. Daarbij zal ook aandacht

zijn voor de transfer naar de eigen klas en groepsleerkracht.

De gedragsexpert is een ervaren leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in extra ondersteuning van

leerlingen. Deze ondersteuning is onder andere op het gebied van werkhouding, taakgerichtheid,

sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling.



In een kleine setting wordt gewerkt aan vaardigheden zoals:

-werkgeheugen
-volgehouden aandacht
-planning
-timemanagement
-flexibiliteit

-emotieregulatie
-taakaanpak
-organisatie
-gewenst gedrag

Voor elke leerling wordt een individueel plan opgesteld.

De kinderen starten de woensdagochtend in de groeigroep. Na 11 uur zijn ze in hun eigen groep. De
gedragsspecialist gaat dan naar de klassen van de leerlingen. In de klas observeert de gedragsexpert
en ondersteunt hij de leerling en de leerkracht. Op deze manier oefent de leerling wat hij/zij heeft
geoefend in de groeigroep ook in de klas. De kinderen komen met hun eigen werk uit de klas naar de
groeigroep. De basisinstructie hebben zij in hun eigen groep reeds gevolgd.

Het belangrijkste uitgangspunt van de groeigroep is om te werken aan executieve functies en

schoolse vaardigheden. Dit doen we door:

o Groepslessen ‘Leren denken leren leren’ (LDLL) en ‘Sociaal gedrag’ (SG). Daarbij

worden specifieke deelvaardigheden expliciet geoefend.

o Kinderen hebben hun eigen persoonlijke doel op het gebied van LDLL en SG. Bij een

dagelijkse ‘check-in’ en ‘check-out’ wordt dit doel geëvalueerd, de leerling heeft

hierbij zoveel mogelijk zelf de regie.

o Door groepsgesprekken over sociaal-emotionele thema’s en door de inzet van

activiteiten vanuit methodes als Kanjertraining en Rots en Water, ontwikkelen de

kinderen een vertrouwensband.

o De heterogene samenstelling stimuleert sociaal voorbeeldgedrag; elkaar helpen en

samenwerken.

Route

1) Voorafgaand aan deelname aan de groeigroep wordt door school en ouders een

intakeformulier ingevuld.

2) Daarna wordt door de coördinator beoordeeld of en wanneer de leerling geplaatst kan worden

in de groeigroep.

3) Als de leerling geplaatst is, observeert de gedragsexpert in de klas en heeft naar aanleiding

daarvan een gesprek met de groepsleerkracht. Hier worden de onderwijsbehoeften en de

doelen voor de groeigroep verduidelijkt.

4) Na de observatie wordt er een plan van aanpak opgesteld door de gedragsspecialist.

5) Het plan wordt besproken met de leerling, ouders, leerkracht, gedragsspecialist en intern

begeleider van de school van de leerling.

6) Een leerling wordt in principe voor een periode van 12 weken in de groeigroep geplaatst. Het

kan eventueel eenmalig met een periode van 12 weken worden verlengd.



7) Na 6 weken is er een tussenevaluatie met de leerling, ouders, leerkracht, gedragsspecialist

en intern begeleider van de school van de leerling. Naar aanleiding van de tussenevaluatie

wordt het plan eventueel bijgesteld.

8) Na 12 weken is er een eindevaluatie met de leerling, ouders, leerkracht, gedragsspecialist en

intern begeleider van de school van de leerling. Naar aanleiding van deze eindevaluatie wordt

er besloten om af te ronden, eenmalig te verlengen of dat er een ander vervolgtraject gestart

moet worden.

De leerkrachten zullen contact met u opnemen als zij denken dat uw kind profijt zal hebben van

deelname aan deze groeigroep

Opvoeden van jonge meerlingen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Coks Feenstra de
lezing Opvoeden van jonge meerlingen voor ouders van een meerling tussen de 0 en 6 jaar.

Een tweeling groeit anders op dan een eenling. Al vanaf het
eerste begin zijn ze samen. Dat zorgt voor een nauwe band
en maakt de ontwikkeling van de eigen identiteit anders dan
die van een eenling. De opvoeding van tweelingen is dan
ook niet altijd eenvoudig. Als ouder van een meerling kan je
vragen hebben als:

Hoe help ik mijn kinderen een eigen identiteit te krijgen?
Wat moet ik doen als een van de tweeling alles bepaalt?
Of als er veel jaloezie tussen de twee is?
En hoe moet ik het aanpakken op school: samen of apart?

Tijdens de lezing licht Coks Feenstra, tweelingspecialist en auteur van 'Het Grote Tweelingenboek',
typische tweelingsituaties toe zoals de onderlinge band, jaloezie en dominantie in hun relatie.

De lezing ‘Opvoeden van jonge meerlingen’ vindt plaats op donderdag 09 februari 2023 van
19.30 - 21.30 bij Wijkcentrum Swaenswijk, Jongkindt Coninckstraat 2B in Alphen aan den
Rijn. Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84

@ cjgcursus
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