
 

 

 

  Agenda maart  

Dag  Datum  Activiteit  

Vrijdag 01-03-2019 9.30 uur – 14.15 uur Carnaval op school 

Maandag 04-03-2019 Rosenmontag, alle leerlingen hele dag vrij 

Dinsdag 05-03-2019 Alle leerlingen hele dag vrij 

Maandag 11-03-2019 19.30 uur MR vergadering 

Dinsdag 12-03-2019 10-minutengesprekken 

Donderdag 14-03-2019 10-minutengesprekken 

Maandag  18-03-2019 OR vergadering 

Woensdag 20-03-2019 Tijd voor talent: creamiddag 

Dinsdag 26-03-2019 Tijd voor talent; podium optreden groep 1a, 3a, 6a, 8a 

Woensdag 27-03-2019 Tijd voor talent: creamiddag 

Zondag 31-03-2019 Wintertijd 
 

 

Schrijftherapie 
 

 

Vanaf volgende week vrijdag start op school schrijftherapie. In onderstaande stukje krijgt u hierover 

meer informatie. 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Mijn naam is Nancy Wilterdink en ik ben werkzaam als Kinderfysiotherapeut bij FITclinic. 

 

Wat kan ik voor u en uw kind(eren) betekenen? 
Als kinderfysiotherapeut kan ik helpen bij het verbeteren van de fijne en grove motoriek. Een 
voorbeeld van de fijne motoriek is het schrijven. Schrijven is een basisvaardigheid, maar o zo lastig, 
omdat je verschillende handelingen tegelijk moet doen. Ik kom dan ook regelmatig kinderen tegen, 
die het aanleren van een schrijfbeweging lastig vinden, het leren schrijven op school te snel vinden 
gaan, een moeilijk leesbaar handschrift hebben of zelfs pijn ervaren bij het schrijven. Als 

kinderfysiotherapeut kan ik samen met u en uw kind verschillende oefeningen doen en handvaten 
meegeven, zodat het schrijven makkelijker gaat en uw kind plezier krijgt in het schrijven. 
 
Voorbeelden voor de grove motoriek zijn bijvoorbeeld: rennen, klimmen en springen. Spelenderwijs 
oefen ik met uw kind verschillende bewegingen en geef ik oefeningen mee voor thuis, zodat uw kind 
weer ‘mee kan doen’! 
 

Vergoeding? 
Fysiotherapie wordt voor elk kind onder de 18 jaar vergoed uit de basiszorgverzekering, tot 18 
behandelingen per jaar. 

 
De behandeling? 
Na een intake kan uw kind waar wenselijk op school behandeld worden. Ik zal op vrijdagmorgen op de 
Leemstee aanwezig zijn. Bij de behandeling van kinderen vinden wij het belangrijk dat het kind zich 

geen patiënt voelt en dat alle bezoeken vooral “leuk” en natuurlijk “nuttig” zijn. 
 
Een keer kennismaken? 
Wilt u een keer kennismaken of heeft u een vraag? Belt u mij gerust. U kunt mij bereiken op T. 053 
436 67 77. Mailen kan ook naar:  n.wilterdink@fitclinic.nl 
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Met vriendelijke groeten, 
Nancy Wilterdink 

 
 
Meer informatie over (hulp)vragen, (pijn)klachten en onze behandelingen kijk op www.kidsclinic.nl. 

KIDSclinic is een onderdeel van FITclinic therapie. 
 
 
 

 
PBS (Positive Behavior Support) 

In de maand maart worden de volgende PBS-regels behandeld: 

Week 9, herhalen van de schoolpleinregels en de reactie procedure “STOP-LOOP-PRAAT” 

Week 10, Trap: “loop rechts op de treden” 

Week 11, Toilet: “was je handen” en “laat het toilet netjes achter”  

Week 12-13, Geen PBS-lessen i.v.m. week van de Lentekriebels    

 

De regels van deze maand komen uit de kernwaarden Veiligheid, Verantwoordelijkheid & 

Betrokkenheid. 

 

Uitleg PBS “Oeps-blad": 

Het Oeps-blad is een reflectieblad bij ongewenst gedrag. Deze moet door de leerling worden ingevuld 

als de leerling de PBS-/schoolregels heeft overtreden. Met behulp van dit ingevulde Oeps-blad wordt 

er met de leerling teruggekeken op het ongewenste gedrag en wat er beter had gekund. Naast het 

reflectieblad krijgt de leerling ook een consequentie voor het ongewenste gedrag. 

 

  

Monitor Sociale Veiligheid 
 

Zoals u weet werken wij op school met PBS. PBS heeft als doel een ‘plezierig werk- en leefklimaat’ te 

scheppen voor zowel de kinderen, ouders als medewerkers. Om te beoordelen hoe het met de sociale 

veiligheid op school gaat, nemen wij al enkele jaren de Veiligheidsmonitor af. Deze was voorheen 

onderdeel van een onderzoek dat hoorde bij de invoering van PBS. Wij zijn als school nu PBS 

gecertificeerd.  

Elke school is wettelijk verplicht om de sociale veiligheid te monitoren. Omdat wij goede ervaringen 

hebben met de Veiligheidsmonitor van PBS hebben we besloten deze monitor te blijven gebruiken.  

De Veiligheidsmonitor onderzoekt het ervaren gevoel van veiligheid van leerlingen, ouders en 

leerkrachten. Hiervoor vullen de leerlingen van groep 7 en 8, ouders van alle kinderen (groep 1 t/m 8) 

en leerkrachten een vragenlijst in. De gegevens worden anoniem verwerkt.  

De afname bij de leerlingen van groep 7 en 8 vindt binnenkort plaats op school. Als uw zoon of 

dochter in groep 7 of 8 zit heeft u hier al informatie over ontvangen.  

Alle overige ouders (groep 1 t/m 8) krijgen per e-mail een uitnodiging om de Veiligheidsmonitor in te 

vullen. De emailadressen worden nooit gekoppeld aan de resultaten van de Veiligheidsmonitor. Na 

afloop van de meting worden alle e-mailadressen verwijderd.  

Door deel te nemen aan deze monitor krijgen wij als school een breed inzicht in het sociale 

veiligheidsbeleid van de school en de sociale veiligheidsbeleving van alle partijen. Om hiervan een 

goed beeld te krijgen zou het prettig zijn dat zo veel mogelijk mensen deze monitor invullen. Hiervoor 

alvast dank. 

 

 

 

 

http://www.kidsclinic.nl/


 

 

Carnaval 
 

 
Vrijdag 1 maart is het dan zover…het grote carnavalsfeest op 
de Leemstee! 

 
Let op! De schooltijden zijn deze dag van 9.30 – 14.15 
uur voor alle kinderen. 
Voor alle kinderen is er schoolfruit, voldoende te drinken en 
tussen de middag krijgen ze belegde broodjes. 
 
 

Om 12.30 uur starten we met de optocht door Zuid-Berghuizen. 
Het zou fijn zijn dat de wagens die mee doen, voorzien zijn van muziek.  
 
Let op! De route is dit jaar gewijzigd!  
De nieuwe route is als volgt: 
Helmichstraat, Stakenkamplaan, Burg. Wallerstraat, Reigerstraat, Meeuwenstraat, Jan 

Steenstraat, Hobbemastraat, Rembrandtstraat. 

 
Woont u aan de route, dan zou het leuk zijn dat uw huis versierd is en er een gezellig muziekje op 
staat. 
We hopen u allen te zien tijdens de optocht of na afloop in de hal bij Impuls voor de prijsuitreiking en 
een mega lange polonaise. 
 

 
 
 

 Zwemfun voor kinderen op de basisschool 
 

 
Op 13 en 20 maart kunnen basisschoolleerlingen die in bezit zijn van diploma A voor Euro 1,- lekker 
komen zwemmen bij Vondersweijde. Van 14.30 – 16.30 uur.  

Aanmelden is niet nodig, de kinderen kunnen gewoon binnenlopen om 14.30 uur. 
Voor meer informatie kijk op www.impuls-oldenzaal.nl  

 

http://www.impuls-oldenzaal.nl/


 

 

 
 

 



 

 

Jarigen in de maand maart 

 
1 Mohamed Al Zaitoun (2014) 1A 

2 Wout Egbers (2013) 2A 

3 Sietse Siemerink (2010) 5B 

4 Mylène Warmink (2010) 5A 

7 Renée Weda (2007) 8B 

9 Pien Koop (2010) 5B 

12 Jelle Siemerink (2012) 3A 

13 Mart Oude Velthuis (2012) 3B 

15 Onur Kunduraci (2007) 7A 

16 Nina Nijhuis (2006) 8A 

16 Suus Olde Scholtenhuis (2007) 8A 

17 Faisa Isse Ali (2006) 8B 

18 Jinthe Mekkelholt (2008) 7A 

19 Jarolin Kramers (2012) 3B 

19 Ruben Nijhuis (2008) 7A 

19 Ceren Savas (2012) 3B 

20 Arlinda Luta (2009) 6A 

21 Myron Oude Nijhuis (2008) 7A 

27 Sepp Egberink (2013) 2B 

28 Viggo Velthuis (2014) 1A 

 


