Nieuws voor ouders
en leerlingen

Schooljaar 2021-2022, oktober 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Schooljaar 2021-2022 is goed gestart met kleinere klassen
op De Fakkel en gelukkig veelal gezonde leerlingen en
medewerkers. De eerste oudergesprekken hebben weer
fysiek op de locatie plaats kunnen vinden, er zijn
verkiezingen geweest voor de leerlingenraad en de
kinderboekenweek was geslaagd! In deze nieuwsbrief meer
info over wat er speelt op onze school.
We wensen u alvast een hele fijne herfstvakantie toe!

Personele wijzigingen
Helaas zijn in de loop van de afgelopen periode 2 collega’s
ziek geworden. We wensen juf Yvonne en juf Renske van
harte beterschap! Ook De Fakkel heeft last van het
lerarentekort waardoor we niet direct een nieuwe leerkracht
hebben kunnen vinden voor de vervanging. Gelukkig is er nu
een structurele oplossing voor alle leerlingen in groep groen:
zij worden vanaf de herfstvakantie verdeeld over de groepen
aqua, wit en geel.

Aanvragen verlof
Voor de aanvraag van verlof verwijzen we u naar
https://rblwest-brabant.nl/ouders/regels-en-richtlijnen/
m.b.t. richtlijnen van leerplicht.
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande
kinderen zijn minimaal 12 weken in een schooljaar vrij, die
data worden ruim van tevoren vastgesteld. U wordt geacht
in die periode uw vakantie in te plannen. Alleen in
uitzonderlijke gevallen kunt u buiten de schoolvakanties
verlof voor uw kind aanvragen. Heeft u of uw partner
aantoonbaar een speciaal beroep waardoor het onmogelijk
is om in één van de reguliere schoolvakanties op vakantie te
gaan, dan kunt u toestemming vragen voor extra verlof
buiten de schoolvakanties. U dient dit minimaal 6 weken van
te voren aan te vragen. Onder bepaalde voorwaarden kan
uw kind extra vrij krijgen. Dit kan maximaal één keer per
schooljaar. U heeft alleen recht op dit extra verlof bij een
zeer beperkt aantal beroepen, bijvoorbeeld in de
toeristische sector. Bij de aanvraag door ZZP-ers wordt een
accountantsverklaring gevraagd.

PBS oudercursus
Bij vele van jullie is het bekend dat wij op school werken met
PBS (Positive Behavior Support). De is een schoolbrede
aanpak waar alle leerlingen dagelijks mee te maken hebben.
Gedrag wordt aangeleerd, ingetraind en beloond. Deze
gedragsverwachtingen zijn door de hele school zichtbaar
middels posters en worden bij goed gedrag beloond middels
een bandje. Daar hebben jullie hen thuis vast al eens mee
aan zien komen. Met deze bandjes sparen ze voor een
groepsbeloning en sinds dit schooljaar ook voor een
schoolbeloning. Super leuk en daar doen ze hun best voor!
Maar wisten jullie dat PBS ook ingezet kan worden bij jullie
thuis? Wil je hier nou meer over te weten komen, geef je
dan op voor de PBS oudercursus! Op dinsdagavond 2, 16 en
30 november heten wij jullie van harte welkom bij ons op
school. Aanmelden kan via een berichtje op Parro naar de juf
of meester van jullie zoon/dochter.
Hopelijk zien we jullie binnenkort!

van een jury. Er werd druk geoefend en met grootst
mogelijke precies en enthousiasme voorgelezen. De
winnaars kregen, buiten eeuwige roem op De Fakkel, een
oorkonde en een ballon met een verassing erin. Het was een
geslaagde Kinderboekenweek voor de leerlingen,
leerkrachten, voorleesmoeders en de jury. Bedankt aan alle
betrokkenen die aan de Kinderboekenweek op De Fakkel
hebben meegeholpen.

Het Zonnewijstraject
Na de herfstvakantie starten we in Roosendaal met een
hybride vorm van onderwijs voor leerlingen bij wie sprake is
van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of
werkhouding. Leerkracht Bonny Tromp en
onderwijsassistente Kitty Broumels zullen op maandag en
dinsdag onderwijs bieden in een klaslokaal binnen het
regulier onderwijs. De andere dagen gaat Bonny de
leerkracht en leerling coachen in de eigen groep (op
woensdag blijft ze werken in groep bruin). Doel is te zorgen
dat de leerlingen in het regulier basisonderwijs kunnen
blijven! Zo zetten wij onze expertise ook buiten de school in
om passend onderwijs te realiseren.

Belangrijke data
25 oktober t/m 29
oktober 2021
1 november t/m
5 november 2021
2 november 2021

Kinderboekenweek
Van 6 t/m 17 oktober was het weer de Kinderboekenweek,
uiteraard hebben we hier op de Fakkel aandacht
aanbesteed. Het is goed om te laten zien dat lezen niet
alleen belangrijk is, maar ook vooral heel leuk. Uit onderzoek
van Squla, marktleider in online oefenprogramma’s, bleek
dat bijna een kwart van de kinderen in hun vrije tijd nooit
leest. Met voorlezen en verschillende activiteiten proberen
we leerlingen toch gemotiveerd te krijgen voor het lezen van
een boek. Bij de start op woensdag zijn twee enthousiaste
moeders voor gaan lezen. Wat fijn om de leerlingen zo
aandachtig te zien luisteren. Op dinsdag, woensdag en
vrijdag waren er voor de onder- en bovenbouw apart
activiteiten die te maken hadden met het thema ‘Worden
wat je wil’. Bij de onderbouw hebben de leerlingen onder
andere memorie van beroepen gespeeld, hier moeten ze de
tekst van een beroep bij het plaatje zoeken. Een van de
succesnummers was toch wel het maken van een poster met
worden wat je wil. De creativiteit van de leerlingen kwam
hierin sterk naar boven, sommige weten al helemaal wat ze
willen worden waar andere leerlingen het heel moeilijk voor
te stellen vinden. Als afsluiting was er voor iedere klas een
voorleeswedstrijd. Hier mochten er per klas leerlingen het
tegen elkaar opnemen met voorlezen onder toeziend oog

8 november t/m 19
november 2021
10 november 2021

11 november 2021
16 november 2021
24 november 2021
25 november 2021
30 november 2021
3 december 2021
6 december 2021
8 december 2021
22 december 2021
24 december 2021

27 december 2021 t/m
7 januari 2022
10 januari 2022

Herfstvakantie
Deze week luizencontrole
19.30 – 21.00 uur PBS
oudercursus
Deze weken cito
schoolverlaters
12.30 – 13.30 uur
inloopuurtje ouders
Groep 2 vrij
Schoolfotograaf
19.30 – 21.00 uur PBS
oudercursus
Groep 2 vrij
ADIT schoolverlaters
19.30 – 21.00 uur PBS
oudercursus
Sinterklaasviering
Studiedag, leerlingen vrij
Groep 2 vrij
Groep 2 vrij
Kerstviering
Leerlingen om 12.30 uur vrij
Rapporten mee
Kerstvakantie
Weer naar school

