
 

 
 
 

       INFORMATIEBRIEF NR. 8 (8 oktober 2020) 

 

 
Reminder juffen- en menerendag 
Veel kinderen hebben al een kleurplaat gekleurd en ingeleverd voor de juffen- en 
menerendag op 14 oktober. Mocht je dit nog niet hebben gedaan dan kan dat tot en met 12 
oktober. 
De kleurplaten zijn te vinden op onze site bij nieuwsbrief nr. 6 
https://bsdeveste.nl/nieuws/informatiebrieven 

De leerkrachten ontvangen van de ouderraad al een cadeau namens alle kinderen/ouders, 
maar als de leerling een leuke tekening of knutselwerkje wil geven mag dat natuurlijk altijd. 

 
Even voorstellen 

Hallo, ik ben Lia Strong , ambulant begeleider op de Veste. 
Ik ben jarenlang leerkracht geweest, eerst op een gewone 
basisschool en daarna 23 jaar in het speciaal onderwijs. 
Daar werkte ik de laatste jaren als remedial teacher dus ook 
voor leerlingen die uitvielen voor een bepaald vak. Ik vind 
het heel fijn om leerlingen te helpen als ze ergens wat extra 
ondersteuning bij nodig hebben. Soms voor rekenen of taal 
maar vaak ook voor andere probleempjes. Samen zoeken 
we dan spelenderwijs en via gesprekjes een manier om er 
mee om te leren gaan. Ik werk ook nog op een aantal 
andere scholen maar op maandag ben ik vanaf 11.30 u 
steeds op de Veste. 

 
 

Onderwijskundig: studiedag 
Net als voorgaande jaren hebben we ook dit schooljaar meerdere studiemiddagen gepland. 
Tijdens een studiedag zijn we met het gehele team samen en zijn we bezig met 
onderwijsontwikkeling. 
Vandaag staat eigenaarschap, positieve feedback en kindgesprekken op de rol.  
Juf Marlot is bezig met een studie pedagogiek en neemt het team mee in een stuk theorie 
over eigenaarschap van leerlingen. We formuleren een visie en denken na over onze 
ambities voor de komende jaren.  
  
Daarnaast zullen we een stukje herhalen als het gaat om het geven van gerichte feedback op 
het leerproces. We worden hierin begeleid door een externe specialist.  
We leren welke vormen van feedback er zijn en op welke momenten je ze het beste toe kunt 
passen. We vinden het belangrijker dat een leerling weet hoe hij een som op kan lossen dan 
dat hij alleen tot een antwoord komt. We proberen leerlingen doormiddel van positieve 
feedback op het leerproces, te stimuleren om door te zetten en het beste uit zichzelf te 
halen.  
Vorig schooljaar zijn we met dit onderwerp gestart. Vandaag zal de vertaling naar het voeren 
van kindgesprekken gemaakt worden. We denken samen na over hoe we de opgedane  
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kennis om kunnen zetten in het voeren van waardevolle gesprekken met leerlingen over hun 
leerproces. 
 

Kidsdag De Leest 18 oktober 
In de bijlage treft u informatie over de Kidsdoedag in de Leest 

 

INSPIRATIEWEBINAR ‘ALLE BALLEN IN DE LUCHT: HOE DAN?!’ 
Met een gezin verveel je je nooit! Er is altijd iets te doen en nét als je denkt dat het 
allemaal loopt… loopt het in het honderd. Hoe jongleer je zonder stress je dagelijks leven? 
Kom (virtueel) netwerken met andere ouders tijdens het inspiratiewebinar op 14 oktober 
20.00 uur. 

Door corona brengen we veel meer tijd door met ons gezin. Maar neem je daardoor ook 
meer de tijd voor elkaar? Van jonge ouders tot pubergezinnen – we hebben er allemaal mee 
te maken. Zoek jij naar manieren om (thuis)werk en het drukke gezinsleven vol energie te 
blijven combineren? Het wordt een webinar waar we een uur ingaan op de uitdagingen die 
ontstaan zijn door de Coronacrisis én hoe je die te lijf gaat. Op basis van praktische stappen 
ga je ervaren hoe je afrekent met het gevoel dat alles tegelijk moet gebeuren. Een avond 
boordevol tips en tijd om ervaringen uit te wisselen met de andere ouders. 

Wanneer: Woensdag 14 oktober 2020 van 20:00 uur – 21.00 uur 
Meer informatie: Bianca de Vos 

Kosten: het webinar wordt je aangeboden door de GGD Hart voor Brabant en Family Factory 

Hoe volg je het webinar? 

Via het webinar doe je op afstand gratis mee. Na aanmelden ontvang je bericht over hoe je 
het webinar thuis vanachter je PC, Mac, tablet of smartphone kunt volgen. De spreker(s) zijn 
via video en audio te volgen en via de chat breng je je eigen vragen en ervaringen in. Het 
webinar staat gepland op 14 oktober van 20:00 - 21:00 uur. 

Aanmelden voor het webinar 
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