ALGEMEEN
Privacy
Gelukkig hebben al heel veel ouders hun privacy voorkeuren doorgegeven via
onze Parro app. Voor het geval u dit nog niet gedaan heeft, leggen wij hieronder nogmaals uit waarom wij van u uw voorkeur nodig hebben.
De Zeppelin doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de
privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht
is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk en veilig op te lossen. Alles staat in een keer op de juiste plek in het vertrouwde ParnasSys.
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar hebben wij toestemming van u nodig om beeldmateriaal te
delen. Aan het begin van het schooljaar vragen wij u uw voorkeuren via Parro
door te geven. Dit kunt u doen via het vierde tabbladje 'Instellingen'. Tik op
Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. Hier kunt u per kind aangeven
wat uw voorkeuren zijn.
Als ouder kunt u met een paar kliks doorgeven waar u wel en juist geen toestemming voor geeft. Ook tijdens het schooljaar kan u inzien wat u aan het
begin heeft doorgeven.
Wij verzoeken u dringend, indien u dit nog niet gedaan heeft, om uw voorkeuren in te vullen in de Parro app.

Kinderboekenweek 2018
De Kinderboekenweek gaat dit jaar over het thema vriendschap: “Kom erbij!”
Het is de bedoeling dat het lezen deze week EXTRA aandacht krijgt. Het wordt
een hartverwarmende vriendschapsweek vol leesplezier.
De leerkrachten hebben de Kinderboekenweek geopend met een Engelstalig
lied. Natuurlijk in het thema “Kom erbij!”
*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 Barendrecht, onze jaarlijkse boekenmarkt.
De boekenmarkt vindt plaats op woensdag 10 oktober.
De groepen 3 t/m 8 brengen onder schooltijd een bezoek aan de boekenmarkt. Ouders zijn ook van harte welkom om samen met zijn/haar kind tijdens
de klassentijd van het kind een boek uit te komen kiezen (zie het rooster) of
anders na schooltijd.
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U mag uw kind natuurlijk ook de verantwoordelijkheid geven om zelfstandig
een boek uit te laten kiezen door een portemonneetje met daarin wat geld
mee te geven.
De kleutergroepen kunnen vanaf 12.00 uur met de ouders de boekenmarkt
bezoeken.
De boekenmarkt is er tot 12.30 uur. Dus ook nog na schooltijd zijn de kinderen,
ook uit de hogere groepen, met de ouders in de gelegenheid om een kijkje te
nemen en kan er natuurlijk ook nog een boek aangeschaft worden.
De prijzen van de boeken variëren van 5 euro tot ongeveer 30 euro.
Een leuke bijkomstigheid is dat “de Reader-shop” ons weer een percentage
van de verkoop van de boeken aanbiedt, zodat wij daarvan voor onze school
nieuwe boeken kunnen aanschaffen.
Boekenmarkt rooster:
9.00-9.20 uur groep 3
9.20-9.40 uur groep 4
9.40-9.55 uur groep 6/7
10.15-10.30 uur groep 6/7
10.30-10.45 uur groep 6/7
10.45-11.00 uur groep 5
11.00-11.15 uur groep 8
11.15-11.30 uur groep 8
12.00-12.30 uur KLEUTERS met ouders en overige belangstellenden

Lustrum
Op woensdag 26 september was het zo ver. De Zeppelin vierde haar twintigste
verjaardag! Deze feestelijke dag viel samen met de jaarlijkse EarlyBirdDay en
had daarom een internationaal tintje. Tijdens de vossenjacht gingen de kinderen in gemengde groepjes op jacht naar vossen. Deze vossen (leerkrachten
en ouders uit de OR) hadden zich in de wijk verspreid en beeldden allemaal
een land uit. Als de kinderen het juiste land hadden geraden, verdienden zij
een letter. Met alle verzamelde letters kon een woord gemaakt worden. De
vossenjacht werd gespeeld in twee rondes, dus er waren twee verschillende
woorden. We vonden het heel knap dat alle groepjes de juiste woorden geraden hadden! Meester Frans heeft voor beide rondes uit alle goede antwoorden een winnend groepje mogen grabbelen. De kinderen uit deze groepjes
kregen allemaal een bon, waarmee ze een lekker patatje konden halen bij
Verhage.
Terwijl de ene helft van de school op zoek was naar vossen, leefden de andere
kinderen zich uit op de kinderkermis op het schoolplein. De kinderen konden
kiezen uit activiteiten als rodeorijden op een heuse rodeostier, springen op een
springkussen in de vorm van een kazerne, meezingen tijdens de Sing-a-long
Shower, hele grote bellen blazen, geschminkt worden enzovoorts.
Tijdens de pauze heeft de school alle kinderen getrakteerd op een heerlijk gebakje. Daarbij kregen de kinderen, met dank aan Albert Heijn, een pakje drinken.
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Aan het eind van de ochtend hebben alle kinderen een leuk aandenken gehad, een sleutelkoord met daaraan onze eigen Saar.
Het was een ontzettend geslaagde ochtend! Via deze weg willen wij dan ook
alle hulpouders enorm bedanken voor hun tijd en inzet!!! Zonder jullie hulp was
deze ochtend niet mogelijk geweest. Bedankt!

Wat te doen bij zieke leerkrachten?
In het onderwijs wordt steeds nadrukkelijker merkbaar dat er een tekort aan
leerkrachten ontstaat. Er is onrust over deze dreigende tekorten, maar ook over
de werkdruk, de grootte van de groepen, passend onderwijs en het salaris. Het
staat allemaal in relatie tot elkaar. De druk neemt steeds meer toe.
Vanwege de groepsgrootte en de ervaren werkdruk vinden wij het niet meer
verantwoord nog groepen te verdelen in geval van ziekte van een leerkracht.
Als wij plotseling verrast worden door het uitvallen van een leerkracht zal dit
dan ook maximaal voor een dagdeel worden gedaan. Het tweede deel van
de dag en de resterende tijd van het verzuim zullen de kinderen naar huis worden gestuurd. Uiteraard speelt dit alleen als wij er niet in slagen passende vervanging in te schakelen. U kunt er echter op rekenen dat wij er alles aan doen
om de groepen van een leerkracht te voorzien.

Nieuwe leerkracht groep 4
Graag stellen wij u voor aan onze nieuwe collega Rebecca Lie. Rebecca zal
samen met Monique groep 4 draaien. Hieronder stelt Rebecca zich aan u voor:
Beste ouders,
Mijn naam is Rebecca Lie en ik ben de nieuwe groepsleerkracht van groep 4. Ik kijk er erg naar uit om samen
met Monique een fijn schooljaar te verzorgen.
Tot de herfstvakantie zal ik op dinsdag, woensdag en
donderdag werkzaam zijn. Na de herfstvakantie wordt
dit de maandag, dinsdag en woensdag.
Ik vind het leuk om creatief en muzikaal bezig te zijn en
om met de kinderen te dansen. Ik heb er zin in om zowel
de kinderen als u te leren kennen. Mocht u nog vragen
hebben, spreek ik u natuurlijk graag.
Groetjes,
Rebecca

Studiedagen
Het staat in onze agenda, maar toch even een reminder! In oktober hebben
wij 2 studie momenten voor leerkrachten gepland.
Vrijdagmiddag 5 oktober zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij en maandag 29
oktober zijn de kinderen de hele dag vrij.
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Kindcentrum NOVA
U merkt er waarschijnlijk nog niet heel veel van, maar achter de schermen zijn
wij volop bezig om kindcentrum NOVA meer vorm te geven. De samenwerking
met kinderopvang Kibeo wordt steeds intensiever en na de herfstvakantie komt
er een nieuwe partner bij. Citykids komt met 3 lokalen in het gebouw van Kibeo
(naast de school).
CityKids is een medische kindzorg instelling. Zij richten zich op het vergroten van
de zelfredzaamheid van het kind, zodat het kind binnen zijn en haar mogelijkheden kan opgroeien. De beschikbaarheid van gespecialiseerde verpleegtechnische zorg, de orthopedagogische begeleiding en de intensieve samenwerking met kinderfysiotherapeuten en (pre)logopedisten hoort daarbij. Bij de
kinderen die verpleegkundige zorg krijgen bij CityKids dient hun ontwikkeling
optimaal gestimuleerd te worden binnen een veilig klimaat en kindgerichte
omgeving en middelen.
Wij heten onze nieuwe partners welkom en hopen dat hun kinderen zich snel
thuis zullen voelen op het Middeldijkerplein.

Afspraken op school:
Via het logboek willen wij weer een paar afspraken onder uw aandacht brengen die we met elkaar afgesproken hebben.
Deze afspraken zijn er om met elkaar te zorgen voor een goede leefomgeving.
Wij willen graag een veilige omgeving voor alle kinderen creëren.
Met name de kleuters kunnen door te veel drukte niet goed door hun ouders
naar de groepen worden gebracht en dat veroorzaakt een onveilige situatie
en onnodige opstoppingen
Het verzoek aan alle ouders is dan ook om kinderwagens in de school zoveel
mogelijk te voorkomen.
 Ouders en kinderen die met de fiets naar school komen worden verzocht
om de fiets van de kinderen in de fietsenstalling te zetten bij onze schoolingang, niet tegen de muur dat veroorzaakt een moeizame doorgang.
 Het is belangrijk dat kinderen op tijd op school zijn, te laat binnenkomen
stoort de groep en het kind mist een deel van de les.
 Wilt u zo vriendelijk zijn om voor het lokaal afscheid te nemen van uw kind?
Dit zorgt voor veel rust in de klas en de leerkracht kan zo lekker op tijd beginnen met de les.
Wij hopen op uw medewerking!

Luizen:
In de bovenbouw wordt al een aantal jaar geen gebruik meer gemaakt van
luizenzakken. De onderbouw gebruikt de luizenzak nog wel. Bij deze groepen
heeft het gebruik van de luizenzak een praktische kant, kinderen kunnen op
deze manier makkelijker hun jas op de kapstok hangen. Door het afschaffen
van de luizenzakken in de bovenbouw, volgen wij het advies van het RIVM op.
Het RIVM adviseert om wekelijks het haar te controleren op de aanwezigheid
van hoofdluis: zo wordt de hoofdluis ontdekt voordat er veel verspreiding heeft
kunnen plaatsvinden naar anderen. De behandeling bestaat uit twee weken
lang elke dag kammen, eventueel in combinatie met een antihoofdluismiddel.
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Inmiddels heeft de luizencontrole plaats gevonden en wij zijn blij met de hulp
van alle luizenmoeders!
De groepen waar luizen voorkwamen zijn geïnformeerd, op deze manier hopen we de luis onder de duim te houden.
We horen van sommige ouders dat zij thuis geen neten signaleren, het is soms
ook lastig [wanneer er sprake is van een gering aantal neten] om deze weer
terug te vinden.
De procedure op school is als volgt:
Wanneer er een moeder neten signaleert haalt ze er een of twee moeders bij
om mee te kijken, wanneer er dan neten worden gezien door meerderen
wordt er een melding gedaan.
Als dit niet het geval is komen de luizenmoeders na een week nog eens kijken.
Wij merken wel dat de hoeveelheid luizen afneemt, de controle heeft dus echt
een goede werking!

Overblijfnieuws
Niet alle kinderen staan ingeschreven met een vast abonnement. Sommige
kinderen blijven incidenteel over. Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor een
dag incidenteel overblijven kan dit eenvoudig door vóór 10.00 uur op de dag
van overblijven een whatsapp te sturen naar de coördinatrice Tonia, mob.nr.
06 33699395. Zij houdt de aan-/afwezigheidslijsten bij. Vermeld in de whatsapp
alstublieft de naam en groep van uw kind. Het tarief voor een incidentele dag
overblijven is € 2,25 per keer.
Wilt u uw kind afmelden voor een dag overblijven i.v.m. bijvoorbeeld een afspraak met de tandarts, kunt u dat op dezelfde manier doen. U ontvangt altijd
een bevestiging van ons terug.
Stichting De Overblijf is een grote organisatie. Niet alleen op de Zeppelin organiseren we de overblijf. We verzorgen de overblijf op 4 scholen (5 locaties) in
Barendrecht en vangen dagelijks met ongeveer 80 vrijwilligers rond de 1000
kinderen op tijdens de lunchpauze. Ondanks dat we zo’n grote organisatie zijn,
werken we met korte lijnen en daar zijn we trots op. Stuurt u ons via mail of
whatsapp een bericht, ontvangt u van ons altijd snel een antwoord, vaak dezelfde dag nog (alleen niet op woensdag en in het weekend, want dan zijn we
gesloten).
Nu houden wij u steeds op de hoogte van onze bezigheden via deze nieuwsbrief maar we horen ook graag van u waar u informatie over zou willen ontvangen via deze weg. Laat u het ons weten? info@deoverblijf.nl of 06
33697150.
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Tot het volgende logboek,
Linda van Nierop

De Taalgever
Voor het vertalen van het gedrag en de emoties van kind en ouder.
Dagelijks houd(en) je kind(eren) je een spiegel voor. Dit doen ze door het uiten
van verschillende emoties en het vertonen van bepaald gedrag. Soms kunnen
die emoties zo heftig zijn, frequent terugkeren en het gedrag kan voor jou als
ouder/ opvoeder flink pittig zijn. Zo heftig dat je op een punt komt dat je je
zorgen maakt en dat je machteloos, gefrustreerd, boos of verdrietig wordt elke
keer dat het gedrag en/ of de emoties weer opspelen.
De woorden die jezelf geeft aan het gedrag van je kind kunnen vertaald worden door de Taalgever. Door het maken van een vertaling van het gedrag van
je kind word je je bewust van je eigen valkuilen, je onverwerkte emoties/ pijn
en schep je ruimte en inzicht, waardoor je je kind kunt gaan geven wat hij/ zij
nodig heeft.
De taalgever kan jou helpen om via de taal iets heel moois te geven: meer
lucht, ruimte, begrip en verbondenheid met je kind en jezelf.

Als ik ’s ochtends in de spiegel kijk,
Zie ik lippen, haren, ogen.
Kijk ik in de spiegel die jij mij voorhoudt,
zie ik liefde, inzicht, mededogen.
Even voorstellen:
Mijn naam is Lonneke Tack en ik ben op de allereerste plaats moeder van twee
prachtige kinderen, die mij uiteraard ook dagelijks een spiegel voorhouden.
Ik ben al ruim 18 jaar werkzaam op ODS De Zeppelin en dit doe ik nog elke dag
met heel veel plezier. Naast mijn werk als groepsleerkracht en Daltoncoördinator op deze school, heb ik mijn eigen praktijk opgericht: “De Taalgever”.
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In 2016 heb ik een training gevolgd bij de organisatie Present Child. Tijdens deze
training heb ik geleerd wat spiegelgedrag is en hoe je dit kunt vertalen. Ik vond
dit zoiets moois en na het maken van elke vertaling raakte ik meer en meer
enthousiast over het “vertalen”. Gaandeweg raakte ik ervan overtuigd dat ik
ouders en kinderen met het vertalen kan helpen. Ik kan ze iets geven met de
taal die zij verbinden aan het gedrag van hun kind.
Daar komt dan ook de naam ‘de Taalgever’ vandaan.
Hoe werkt het laten maken van een vertaling?
1. In een eerste gesprek vertel je aan de hand van 9 vragen over het gedrag/ de emoties van je kind, waar je je zorgen over maakt.
2. De Taalgever maakt de vertaling.
3. In een tweede gesprek krijg je de vertaling aangereikt en daarover gaan
we in gesprek in een veilige omgeving.
Mocht je interesse hebben, dan kun je vrijblijvend contact opnemen via:
taalgever.tack@gmail.com
of via telefoonnummer: 06-19185510
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