ALGEMEEN
Reminder!
Weet u het nog? Wij staken morgen (5-10-2017).

Deurbeleid
Helaas hebben we de afgelopen periode moeten constateren dat er op
school verschillende dingen verdwijnen. Dit loopt uiteen van een telefoon van
een juf en contant geld uit verschillende ruimtes op school tot jassen en tassen
van kinderen. Heel vervelend natuurlijk en van de dader, of grappenmaker, is
geen enkel spoor te vinden.
Wij realiseren ons dat ons schoolgebouw gemakkelijk toegankelijk is voor ouders, maar daarbij dus ook voor personen met slechte bedoelingen.
Vanuit onze visie op onderwijs willen wij graag laagdrempelig zijn voor ouders
en daar hoort een open deurbeleid bij. Gezien de recente ontwikkelingen zien
we ons echter toch genoodzaakt het deurbeleid te verscherpen. Dat houdt
met ingang van 6 oktober het volgende in:
 Onze deuren gaan om 08.20 uur open en om 08.30 uur gaan de deuren
weer dicht (in het slot). Kinderen die te laat zijn moeten bij de hoofdingang
aanbellen om binnen te komen.
 Om 14.40 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur gaan de deuren weer
dicht (in het slot).
 Gedurende de schooldag blijven de deuren dicht. Indien u onder schooltijd
op school moet zijn, dient u dus aan te bellen. Het kan dan even duren
voordat de deur voor u geopend wordt door Ali. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
Wij realiseren ons dat we met deze maatregelen niet kunnen voorkomen dat
er spullen worden weggenomen, maar we gaan er wel vanuit dat het hierdoor
moeilijker wordt om het schoolgebouw ongewenst te betreden.
Daarnaast adviseren wij u om de kleding te voorzien van de naam van uw kind
of een duidelijk herkenbaar label. Gezien de recente pogingen tot fietsendiefstal in Barendrecht raden wij ook aan om fietsen met een goedgekeurd slot
vast te zetten aan een verankerd object.
Mocht u iets vreemds zien in of rond de school, dan kunt u dit melden bij de
groepsleerkracht. Afhankelijk van de situatie kan er dan op een gepaste wijze
actie worden ondernomen.
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Ouderbijdrage
Anderhalve week geleden heeft u via de mail een brief ontvangen over het
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Gelukkig hebben al veel ouders het
bedrag van €52,50 overgemaakt, maar wij kunnen het ons ook voorstellen dat
deze brief even aan uw aandacht is ontsnapt.
Wij verzoeken u vriendelijk het juiste bedrag voor 10 oktober 2017 over te maken op onderstaande rekening, onder vermelding van de naam en groep van
uw kind(eren).
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0305 4837 57
T.n.v.:
MR OBS De Zeppelin
Indien u de ouderbijdrage al heeft betaald, willen wij u hier heel hartelijk voor
bedanken. Voor u geldt deze herinnering natuurlijk niet.

Jumbo Sparen voor je School
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij
elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt
u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen de
punten aan onze school te geven. Met de verzamelde punten kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien
wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan
onze school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de
Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als
Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store.
Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden.
Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de
ingang staat een dropbox waarin u ze kunt achterlaten.
We willen u bij voorbaat danken voor het sparen voor onze school!

De boekenmarkt
In het kader van de Kinderboekenweek organiseren wij net zoals vorig jaar, in
samenwerking met boekhandel “de Read-shop” aan de Middenbaan in Ba
rendrecht, onze jaarlijkse boekenmarkt.
De boekenmarkt vindt plaats op woensdag 11 oktober.
De groepen 3 t/m 8 brengen onder schooltijd een bezoek aan de boekenmarkt. De kleutergroepen kunnen vanaf 12.00 uur met de ouders de boekenmarkt bezoeken.
De boekenmarkt is er tot 12.30 uur. Dus ook na schooltijd zijn de kinderen, ook
uit de hogere groepen, nog in de gelegenheid om met de ouders een kijkje te
nemen en een leuk boek aan te schaffen. De prijzen van de boeken variëren
van 5 euro tot ongeveer 30 euro.
Een leuke bijkomstigheid is dat “de Read-shop” ons een percentage van de
verkoopopbrengst van de boeken aanbiedt, zodat wij daarvan nieuwe boeken kunnen aanschaffen voor onze school. We hopen op een gezellige drukte!
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Update over de combiklassen
Op donderdag 14 september hebben we een goedbezochte ontmoetingsavond gehouden met alle belangstellende ouders en de leerkrachten die betrokken zijn met de invoering van combinatieklassen. Er is die avond ingegaan
op wat er is ingezet om de bedenkingen van vóór de zomer weg te nemen en
we hebben uitgebreid kunnen delen hoe het verloop tot nu toe is gegaan. Tot
op heden mogen we stellen dat de ervaringen bij leerkrachten en leerlingen
positief zijn. Er is geen enkel zwaarwegend bezwaar aan het licht gekomen
en we troffen zelfs heel positieve geluiden over de veranderde groepsindeling.
Met een wakend oog voor de resultaten die nog komen, gaan we dus met het
volste vertrouwen verder op de ingeslagen weg.

EarlyBirdDay
Op dinsdag 26 september hebben wij op een feestelijke manier aandacht besteed aan het vroeg vreemdetalenonderwijs op de Zeppelin. Het is alweer een
jaar geleden dat we hiermee zijn gestart. We kunnen terugblikken op een succesvol en leerzaam eerste jaar! Niet alleen de leerlingen hebben veel geleerd,
maar ook de leerkrachten hebben tijdens 6 bijeenkomsten hard gewerkt aan
hun eigen vaardigheid Engels. Deel twee van de cursus Classroom English bestaat eveneens uit 6 bijeenkomsten. Een aantal weken geleden zijn we dan
ook enthousiast begonnen aan dit tweede deel. We hopen ook dit schooljaar
weer veel te leren, zodat we de kinderen goed onderwijs kunnen blijven bieden!
De leerkrachten hebben de dag geopend door met elkaar op te treden. De
kinderen van de onderbouw hebben mogen genieten van een leuke poppenkastvoorstelling en in de bovenbouw hebben de juffen en meesters zich laten
beoordelen door Simon Cowell (oftewel mister Frans) tijdens British got talent!
Daar was heel wat moed voor nodig!
Tijdens take a look in our group heeft u zelf mogen meemaken wat er in een
les Engels gebeurt en op welke manier de kinderen de Engelse taal zelf gebruiken om het eigen te maken.
Verder hebben alle groepen samengewerkt met een andere groep en heeft
iedere groep een Engelstalig optreden verzorgd tijdens Showtime. De kinderen
hebben ervan genoten! Leuk ook dat er zoveel ouders aanwezig waren!
We hebben deze Internationale dag van de talen afgesloten met de opening
van het Language Lab. Met het Language Lab willen we de kinderen veel verschillende mogelijkheden bieden om met andere kinderen (ook van verschillende leeftijden) de Engelse taal te oefenen. Het gebruiken van de taal staat
bij alle activiteiten centraal. Neemt u gerust een kijkje in het lab om te zien
welke materialen er momenteel aanwezig zijn. Om het voor de kinderen aantrekkelijk te houden, zullen we het materiaal regelmatig aanvullen met nieuwe
en actuele werkvormen. Ideeën hierover zijn van harte welkom!
Namens de werkgroep Engels
Daniëlle Nieuwenbroek
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Project Giraffendroom bij de kleuters
Twee weken lang hebben de groepen 1-2 gewerkt met het project Giraffendroom.
Babygiraf Frederike was haar moeder kwijt en zat verdrietig in de klas. De kinderen hebben er met elkaar voor gezorgd dat ze haar moeder weer gevonden heeft.
Tijdens het project was er veel aandacht voor het benoemen van gevoelens
van jezelf en de ander, het (h)erkennen en benoemen van de behoeftes die
daar achter zitten en het doen van een verzoek aan de ander in giraffentaal.
Giraffentaal is taal die je kunt gebruiken om iets aan de ander te vragen of om
iets tegen de ander te zeggen. Dit doe je op een vriendelijke manier. De giraf
staat symbool voor vriendelijkheid.
Het tegenovergestelde van giraffentaal is jakhalzentaal. De jakhals zegt iets op
een botte/directe/boze manier. De jakhals mag nog leren om iets in giraffentaal te zeggen. Maar zo af en toe mag je ook best iets op de jakhalzenmanier
zeggen. D.m.v. rollenspellen hebben de kinderen geleerd wanneer en hoe je
giraffentaal kan gebruiken en wanneer je best als jakhals mag spreken.

Voorbeeld:
Iemand stoot per ongeluk tegen je beker aan, dan kun je in giraffentaal zeggen: ‘Je stoot mijn beker om (waarneming), kun je iets voorzichtiger zijn (verzoek)?’
Maar als iemand expres je beker wegschopt, mag je best op een jakhalzentoon zeggen: ‘Wat je nu doet vind ik niet leuk, zo gaat mijn beker kapot, niet
meer doen!!’
Voorbeeld:
Als je dorst hebt, zal je eerder succes hebben met de vraag: ‘Zou ik alsjeblieft
iets te drinken mogen?’ (giraffentaal), dan met ‘Ik heb dorst, pak wat drinken
voor mij.’ (jakhalzentaal).
Het is een leuke uitdaging om eens te letten op het taalgebruik van uzelf en
de kinderen. In welke taal wordt er thuis vooral gesproken?
Ouders begrijpen hun kind vaak ook al zonder woorden, een blik is dan al genoeg. Toch is het heel leerzaam voor uw kind om hem te vragen wat hij nodig
heeft en om hem te leren om een verzoek te doen als hij iets nodig heeft.
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Wat doet u bijvoorbeeld als uw kind met losse veters en een vragende blik voor
u staat? In plaats van het strikken van de veters, zou u kunnen zeggen wat u
waarneemt: ‘Ik zie dat je veters loszitten.’ Als uw kind vervolgens niet uit zichzelf
vraagt of u wilt helpen of zijn veters wilt strikken, kunt u de volgende vraag stellen: ‘Wil je dat ze weer gestrikt zijn? Ik wil je wel helpen, maar wat zou je mij
kunnen vragen?’ Mocht uw kind het dan nog moeilijk vinden, zeg dan voor
wat hij aan u kunt vragen: ‘Wil je mijn veters strikken alsjeblieft?’ Laat uw kind
de vraag herhalen voordat u op zijn verzoek ingaat.
Op deze manier leert uw kind om een verzoek te doen aan iemand als hij hulp
nodig heeft, ook als u er niet bij bent.
Bent u nieuwgierig geworden en wilt u meer weten over deze manier van communiceren met uw kind? Dan is dit boek echte aanrader: Geweldloze communicatie van Marschall B. Rosenberg

Training Rots & water
Vorige week heb ik (juf Venessa) een zeer praktijkgerichte en leerzame driedaagse training gevolgd die deelnemers opleidt tot gecertificeerd Rots & Water trainer. Ik en Rosita hebben het certificaat in handen dat ons in staat stelt
met het programma van Rots & Water te mogen werken. Wij willen dit graag
in gaan zetten bij ons op school.
Het doel van Rots & Water is het vergroten van de communicatieve- en sociale
vaardigheden en welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van
sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en ander grensoverschrijdend gedrag.
Tijdens de training is nadrukkelijk naar voren gekomen dat jongens andere behoeftes hebben dan meiden, eigenlijk anders benaderd zouden moeten worden, soms een andere aanpak nodig hebben en veel meer ‘bewegend’ leren.
In de media is er al veel over te horen en te lezen, maar na deze drie dagen is
het mij allemaal nog duidelijker geworden. Ik ga hier in mijn lessen echt proberen meer rekening mee te houden.
Door middel van spelletjes en verschillende oefeningen gaan de kinderen leren hoe zij in hun innerlijke kracht (rust) komen, grenzen kunnen gaan voelen,
grenzen kunnen en leren aangeven, leren omgaan met lichaamstaal en communicatief vaardiger worden om voor zichzelf durven op te komen. Met behulp van de Rots en Water oefeningen is het de bedoeling dat de kinderen
steviger met hun voeten op de grond komen te staan.
RESPECT is heel belangrijk bij de Rots & Water lessen… Voorafgaand aan een
spel of oefening wordt de partner middels de Rots en Watergroet altijd respect
betoond. De kinderen kijken elkaar in de ogen aan tot de ogen rust en kalmte
uitdrukken.
Met de Rots en Watergroet beloven de kinderen elkaar iets:
 Wij respecteren elkaar.
 Wij houden ons aan de regels van de spelen die wij vandaag gaan doen.
 Wij doen elkaar geen pijn. Niet met onze handen en vuisten, niet met onze
voeten en niet met woorden.
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Rots en Water lessen zijn vooral LEUK. Plezier staat voorop. Spel en concentratieoefeningen worden afgewisseld.
Vooral zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen zijn de drie pijlers van Rots
en Water. Na het begroeten begint de les altijd met een lichaamsbewustzijn
oefening, waardoor je het zelfbewustzijn en het emotioneel bewustzijn activeert. Hiermee ontwikkelt het kind zich het empathisch vermogen en daarmee
de sociale competenties.
Al met al heb ik op dit moment genoeg les-/oefenstof, kennis en inspiratie opgedaan om met Rots en Water aan de slag te gaan. Voor vragen of verdere
uitleg is iedereen altijd van harte welkom bij mij of Rosita.
Enthousiaste groetjes, Venessa Weeda

Project ‘Gruwelijk eng!’
Op maandag 2 oktober is de eerste projectweek van dit schooljaar van start
gegaan. Met de hele school hebben we geluisterd naar vier fragmenten uit
spannende kinderboeken. Deze werden voorgelezen door o.a. een heks en
een spin. De gangen en hallen zullen er de komende weken steeds griezeliger
uit gaan zien! Echt elke dag zal er aan het project gewerkt gaan worden. We
gaan o.a. verhalen schrijven, tekenen, knutselen en het liedje van Kinderen
voor Kinderen oefenen. Daarom willen wij u ook heel graag uitnodigen voor
onze tentoonstelling. De tentoonstelling is op donderdag 26 oktober van 18.30
tot 19.30 uur!!!

Overblijfnieuws
De tennisweken zijn achter de rug. De kinderen hebben zich van hun sportiefste
kant laten zien. Vooral de kleuters waren en keken erg geconcentreerd om de
bal goed terug te slaan. En wat boften we met het weer. Tussen de regenbuien
door kwam iedere keer precies op tijd het zonnetje tevoorschijn. Wilt u foto’s
zien van al onze tennistalenten, neem dan eens een kijkje op onze facebookpagina.
Eind september heeft de eerste incasso plaatsgevonden. Het lijkt misschien dat
de tarieven verhoogd zijn, dit is echter niet het geval. Het jaarbedrag is voor
schooljaar 2017-2018 door 11 maanden (geen incasso in augustus) gedeeld
i.p.v. 12 maanden, zoals in schooljaar 2016-2017 het geval was. Hierdoor is het
maandbedrag wel hoger maar in totaal betaalt u evenveel als vorig schooljaar.
Onze nieuwe overblijfkrachten op de Zeppelin hebben vorige week een dag
in de schoolbanken gezeten. Zij hebben deelgenomen aan een cursus “basis
kennis overblijfkracht”, gegeven door Ed van Veen van TSO-Voorbeeldschool.
Tijdens de cursus zijn o.a. de volgende onderwerpen behandeld: de begeleiding van kinderen tijdens de overblijf, de taak van de overblijfkracht en de gedragscode die voor hen geldt, afspraken voor overblijfkrachten en kinderen
tijdens het spelen.
Zo krijgen zij handvatten mee om voor de kinderen een leuke en veilige pauze
te verzorgen.
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We zouden graag naar het basketbalveld gaan met de overblijfkinderen zodat
ze daar kunnen voetballen en zijn op zoek naar mensen die dit willen begeleiden. Wie van u lijkt het leuk, of kent iemand die het leuk zou vinden, om de
kinderen te begeleiden naar het basketbalveld zodat ze zich even heerlijk sportief kunnen uiten? U kunt u aanmelden als overblijfkracht bij onze coördinatrice
Tonia Kieviets, 06 33699395 of een mail sturen naar info@deOverblijf.nl.
Tot het volgende Logboek.
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