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Gelukkig Nieuwjaar!
Op 29 augustus is het nieuw schooljaar
begonnen. We zijn blij om alle kinderen weer op
school te zien en verwelkomen ook een groot
aantal nieuwe kinderen! We hopen dat alle
kinderen een fijne vakantie hebben gehad.
Team
Aan het eind van het afgelopen schooljaar heeft
juf Jessy (groep 1/2A) een nieuwe baan
aangenomen. Ze is deze week gestart op een
school in Limburg. Wij wisten natuurlijk al wel
dat haar hart uitging naar haar geboortegrond,
maar als het dan zover is, komt het toch nog
onverwacht. In de vakantie zijn we op zoek
gegaan naar een geschikte opvolger. Dat is
gelukt! Juf Dagmar heeft de groep van juf Jessy
overgenomen. De eerste schoolweek waren ze
beide aanwezig. We wensen juf Dagmar veel
plezier en succes op de Timotheusschool!
Voor de zomer hadden we al bekend gemaakt
dat juf Tanja (groep 4C) start op de
Timotheusschool.
Nieuwe oudercontact medewerkers
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van
Mari Ozcaya, zij was de afgelopen 3 jaar bij ons
werkzaam als oudercontact medewerker. Mari
werkte naast de Timotheusschool ook nog op
andere scholen. Daar kan ze nu meer uren
krijgen. Dat scheelt haar heel wat heen en weer
reizen.
Gelukkig kunnen we melden dat er vervanging
is. We hebben zelfs twee nieuwe oudercontact
medewerkers: Jetske Visser en Hafize Cetin.
Zij werken vrijdag de hele dag en daarnaast
werkt Jetske op maandagochtend en Hafize op
woensdagochtend.

MRT
We bieden op de Timotheusschool al een aantal
jaren motorische training voor leerlingen die
daarvoor in aanmerking komen. Deze training
(MRT – Motorische Remedial Teaching) wordt
gedaan door meester Joris.
Omdat hij dit schooljaar ouderschapsverlof
heeft op zijn MRT-dag, zijn we op zoek gegaan
naar een alternatief. Dat hebben we gevonden
bij de organisatie 'Kind & Motoriek’.

Voorstellen ‘Kind & Motoriek”
De meeste kinderen bewegen van nature veel en
graag. Ze kruipen, rennen, klimmen, voetballen
en fietsen. Of aan tafel met hun handen door te
knutselen, tekenen en schrijven. Spelenderwijs
oefenen ze hun spieren, zintuigen en motoriek.
Ongemerkt leren kinderen zo de vaardigheden
die ze de rest van hun leven nodig hebben. Er
zijn kinderen die het uitvoeren van bepaalde
motorische vaardigheden nog lastig vinden.
Hierdoor durven ze minder snel mee te doen met
leeftijdsgenootjes en kan het gebeuren dat ze
deze motorische vaardigheden niet verder
ontwikkelen en/of minder leuk gaan vinden.
Om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer
met plezier hun vaardigheden ontwikkelen, kan
een kinderoefentherapeut een handje helpen.
Bij de kinderoefentherapie worden verschillende
motorische vaardigheden geoefend, die een kind
op dat moment nog onvoldoende beheerst.
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In verschillende spelvormen en/ of oefenvormen
worden de vaardigheden dan getraind totdat ze
weer mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes.
Dit is individueel, zodat het kind zich altijd naar
eigen leervermogen kan ontwikkelen.

Weet u niet hoe Digiduif precies werkt? Kom
dan op maandag 3 oktober om 8:45 uur naar de
Digiduif informatie ochtend. Juf Marieke legt
dan uit hoe digiduif werkt. Zij beantwoordt dan
ook de vragen die u nog heeft.

Dit schooljaar is Romee van Nielen op dinsdag
vanuit de praktijk Kind & Motoriek aanwezig op
de Timotheusschool. Zij zal in de speelzaal
kinderoefentherapie geven aan kinderen die dit
nodig hebben. Zowel de school als de ouders
kunnen een kind hiervoor aanmelden.
Uitsluitend na toestemming van ouders, zal de
motoriek van het kind kort gescreend worden.
Wanneer uit deze screening blijkt dat het kind
gebaat is bij kinderoefentherapie, zullen ouders
uitgenodigd worden voor een oriënterend
gesprek waarbij de verdere therapie wordt
toegelicht. Kinderoefentherapie wordt
onbeperkt vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Er
zijn dus voor de ouders geen extra kosten aan
verbonden.

Scholen met Succes
In juli hebben we een nieuwsbrief verspreid die
in het teken stond van het onderzoek naar de
tevredenheid van leerlingen en ouders. In die
nieuwsbrief is ook een oproep gedaan aan
ouders om mee te denken over de uitkomsten
van het tevredenheidsonderzoek onder ouders.
We hebben de datum moeten veranderen.
Daarom, de hernieuwde oproep:

Wanneer u vragen heeft kunt u een kijkje komen
nemen bij de speelzaal wanneer Romee aan het
werk is, of mailen naar Romee@kindenmotoriek.nl
Haar eerste werkdag op school is 20 september.
Voor meer informatie over kinderoefentherapie
of onze praktijk, kunt u ook een kijkje nemen op
www.kindenmotoriek.nl
Digiduif
Voor de zomer hebben we een start gemaakt
met het stap-voor-stap digitaliseren van onze
schriftelijke communicatie. Dat doen we met
behulp van digiDuif.

Met digiDuif ontvangt u via de website of via
een app op uw telefoon berichten van de
school. Onze eerste stap is het digitaal
verspreiden van deze nieuwsbrief. U vindt er
overigens ook de jaarkalender van de school. U
heeft tijdens het laatste rapportgesprek de
activeringsgegevens daarvoor ontvangen.
Vergeet u niet uw digiDuif te activeren!?

We roepen ouders op om mee te denken over
de uitkomsten van het onderzoek naar de
tevredenheid onder ouders?
Op dinsdag 27 september, van 19.00 – 21.00
organiseren we een bijeenkomst waarin we
samen kijken naar de uitkomsten en nadenken
over hoe we onszelf hierin kunnen verbeteren!
Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar
timotheusschool@amosonderwijs.nl
Ouderbijdrage en schoolreisje
Vorige week heeft u een brief ontvangen waarin
u wordt gevraagd de ouderbijdrage en de
kosten voor het schoolreisje uiterlijk 1 oktober
te betalen. We vinden het erg belangrijk dat
kinderen deelnemen aan de extra activiteiten en
meegaan op het schoolreisje!
Mocht het voor u lastig zijn om een groot
bedrag ineens te betalen, dan kunt u een
betalingsregeling afspreken. Dat kunt u tot 1
oktober doen. Op basis van de inkomsten en
afspraken, kunnen wij bepalen voor hoeveel
leerlingen we een plek kunnen reserveren voor
bijvoorbeeld het schoolreisje.
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Meenemen van spullen
In maart hebben we een brief meegegeven over
het dragen van ‘Heelys’. We brengen de
gemaakte afspraken nog even onder de
aandacht. De afspraken zijn:
-

-

-

de leerlingen mogen Heelys meenemen
naar school;
de leerlingen mogen de Heelys dragen
voor en na schooltijd en tijdens de
pauzes;
dit betekent dat ze voor binnen een paar
gewone schoenen mee moeten hebben;
het aan- en uittrekken van de Heelys
doen we in de hal vlak na de ingangen;
wanneer leerlingen de Heelys willen
dragen tijdens de pauze, is het van
belang dat ze deze vlot aan en uit
kunnen trekken;
wanneer het aan- en uittrekken nog te
veel tijd neemt dan kan de leerkracht
besluiten dit niet voor de pauze toe te
staan.

We zien nu ook dat steeds meer leerlingen
‘hoverboards’ mee nemen naar school. Dit
raden we af. Het zijn kostbare spullen. Het
meenemen van deze spullen is op eigen risico.
Daarbij geldt dat we vanwege de veiligheid niet
toestaan dat deze flyboards in de school of op
het plein worden gebruikt.

Tenslotte merken we
dat er weer geregeld
stepjes opduiken in de
school. In het verleden
is de afspraak gemaakt
dat we geen stepjes
kunnen toestaan in de
school.

Nieuw!
We zijn dit schooljaar gestart met nieuwe
digitale schoolborden in iedere groep. In de
groepen 1/2 is het schoolbord voorzien van een
lift. Daarmee kan de leerkracht het bord laten
zaken tot een hoogte waar de kleuters er zelf bij
kunnen. Dit schooljaar starten we ook met een
nieuwe taalmethode; Taal Actief. We hebben
deze methode met veel zorg uitgezocht.
Werkgroep Actieve Ouders
Wij hebben op school een actieve werkgroep
van ouders die al zeker een jaar bezig is met het
meedenken over en meedoen aan verschillende
activiteiten in de school.
Op woensdag 21 september is onze eerste
bijeenkomst met de werkgroep. We nodigen
iedereen uit die al in de werkgroep zit, maar ook
zoeken wij meer ouders die geregeld bij de
bijeenkomsten kunnen zijn en graag mee willen
denken en mee willen helpen binnen de school.
Goed, Beter, Best! 2.0
Alsare verzorgt een cursus ouderbetrokkenheid
en taal voor geïnteresseerde ouders op de
Timotheusschool.
De cursus duurt 13 weken. Er is één keer per
week les. De les duurt 2 ½ uur en is onder
schooltijd van uw kind. Een deel van de lessen is
in een digitale leeromgeving. We starten in
september!
Wat leert u allemaal?
U leert wat uw kind allemaal doet op school en
hoe u daarbij kunt helpen. U leert hoe u uw kind
het beste kunt begeleiden thuis. U leert (indien
u dat wilt) beter Nederlands spreken, luisteren,
lezen en schrijven.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Nilofer, de directie of met Alsare:
Louelle Driessen
Tel: 06-46994349 Email: l.driessen@alsare.nl
Jump-in
De Timotheusschool werkt al een aantal jaren
samen met Jump-in. Dat is een gemeentelijk
programma dat zich richt op meer bewegen en
gezond eten bij kinderen. Dit is voor de meesten
van u geen nieuws.
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De Timotheusschool doet al veel op het gebied
van bewegen en gezond eten en drinken. Het
ziet er naar uit dat we als school zelfs
gecertificeerd kunnen worden als Jump-in
school! Daarom besteden we hier de komende
weken extra aandacht aan. Iedere klas krijgt een
korte voorlichting van medewerkers van Jumpin. Zij vertellen over bewegen, gezond eten en
gezonde traktaties.

Op 28 september wordt er ook een
ouderbijeenkomst gepland voor geïnteresseerde
ouders. U ontvangt daar binnenkort meer
informatie over. Omdat er ook dit jaar weer een
aantal nieuwe leerlingen op school zijn, volgen
hieronder de afspraken die we hebben gemaakt
over het trakteren.
Traktatiebeleid
De school heeft regels opgesteld over wat we
wel en niet toestaan als traktatie. We hebben
dat gedaan omdat traktaties in het verleden
vaak te zoet, te vet of te groot waren. Denk
daarbij aan snoepgoed, chocola, ijs, koeken en
chips. Dat past niet op een school die een punt
maakt van bewegen en gezonde voeding.
Een verjaardag mag gevierd worden! De
kinderen mogen op hun verjaardag een gezonde
traktatie uitdelen, zoals fruit of kaas. In elke klas
is een map met ideeën voor een gezonde
traktatie. Deze ideeën staan ook op onze
website.
Tips voor trakteren:
1. Trakteer tijdens het 10-uurtje op school.
2. Maak de traktatie niet te groot anders
hebben kinderen geen trek meer in de
middaglunch.
3. Kies ook eens voor eenvoudige traktaties
waar kinderen later nog iets mee kunnen
(bijvoorbeeld een kleurplaat, stoepkrijt,
een spelletje, bellenblaas);
4. Laat u er niet toe verleiden groter, meer,
duurder uit te willen pakken dan de
buurvrouw. Het is niet nodig!
Voor originele traktatie-ideeën kunt u op
internet zoeken:

-

U kunt zoeken met de zoekmachine:
www.google.nl Geef de zoekopdracht
‘gezond trakteren’ of ‘ gezonde
traktaties’ en er komt een hele lijst met
websites over trakteren te voorschijn.
- U kunt ook direct naar de onderstaande
websites gaan:
www.gezonde-traktatie.nl
www.gezondtrakteren.nl
www.party-kids.nl
Heeft u geen tijd om zelf een traktatie te maken,
dan kunt u ook traktaties kant-en-klaar
bestellen bij bijvoorbeeld: www.traktatiemandshop.nl
Voor meer informatie kijk eens op
www.voedingscentrum.nl of
www.overgewichtgesproken.nl
Tot slot, een belangrijke schoolregel:
Wanneer een traktatie niet volgens de
afspraken is, dan wordt deze niet uitgedeeld!
Wij raden u aan om bij de leerkracht na te
vragen of de traktatie die u van plan bent mee
te geven aan de afspraken voldoet. Daarmee
voorkomt u een enorme teleurstelling op de
dag zelf.
Semmi-training
In oktober start bij ons op school de Semitraining voor leerlingen van de groepen 4 t/m 8
verdeeld over 2 groepen. Dit is een sociale
vaardigheidstraining waarbij gebruik gemaakt
wordt van spel en bewegen. Kinderen die de
training gevolgd hebben, voelen zich prettiger,
sterker en meer zelfverzekerd. Jammer genoeg
kunnen we deze training slechts aan een kleine
groep leerlingen aanbieden. Een aantal ouders
is hierover al benaderd. Er zijn echter nog
enkele plekken vrij. Denkt u dat het iets voor
uw kind is, dan kunt u dit bespreken met de
leerkracht.
Belangrijke data
12 september
23 september
5 oktober
11 en 13 oktober
14 oktober
17 t/m 21 oktober

Slachtfeest
Studiedag (kinderen vrij)
Start Kinderboekenweek
15 minuten gesprekken
Nieuwsbrief 2
Herfstvakantie
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