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Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,
Op maandag 26 november brachten leden van het dagelijks bestuur van
Stichting Proceon een bezoek aan onze school.
Algemeen directeur Marieke Doddema schrijft daar het volgende over:

Scholenbezoek aan de Van Hasseltschool: een fijne kleinschalige school waar
liefdevol en hoogwaardig onderwijs wordt gegeven
Afgelopen maandag hebben we als bestuur van Stichting Proceon een bezoek
gebracht aan de Van Hasseltschool. We vinden het belangrijk om betrokken te
zijn bij de scholen en van leerkrachten te horen wat hen bezighoudt. We
hebben een kijkje genomen tijdens de lessen terwijl er gespeeld en gewerkt
werd en hebben met veel plezier gezien hoe uw kinderen aan het werk waren.
Leerkrachten en directie hebben ons zeer hartelijk en open ontvangen.
Willemien en Quinten hebben ons bijgepraat over de plannen die er zijn om
het onderwijs te versterken en de Van Hasseltschool verder op de kaart te
zetten als fijne school voor alle kinderen in Hilversum. We zijn onder de indruk
van de professionele en betrokken manier waarop het team werk maakt van
goed onderwijs. Onderdelen van het kleuteronderwijs zijn een inspiratiebron
voor andere scholen binnen de stichting. Als bestuur zijn we trots op het team
en de school!
Marieke Doddema
Algemeen directeur, voorzitter college van bestuur Stichting Proceon

Als team kijken we positief terug op het schoolbezoek. We zijn blij met de
feedback die we kregen, en hebben de aandacht van het dagelijks bestuur
voor onze school als heel prettig ervaren.
De

maand december

staat in

het

teken

van

verschillende feesten.

Een spannende tijd is aangebroken nu Sinterklaas in het land is. De afgelopen
week hebben we een gezellige schoenzetavond gehad en in alle groepen zijn
er verschillende kunstwerken gemaakt om Sinterklaas welkom te heten.
Aanstaande woensdag, 5 december, komt Sinterklaas de van Hasseltschool
bezoeken. We kijken er naar uit!
Ook zijn we al bezig met de voorbereidingen voor het Kerstfeest dat we dit
jaar zullen vieren in de Bethlehemkerk. Het wordt een bijzondere avond
waarop

we

met

elkaar

gaan

vieren

dat

Jezus

is

geboren.

Wist u trouwens dat er op zondag 16 december een kerstwandeling en
lichtjestocht is in de buurt van onze school? De route begint bij Kikker Rik
(Banckertlaan 132B) en eindigt bij de Bethlehemkerk (Loosdrechtseweg 263).
De route leidt ook langs de van Hasseltschool, die dan mooi versierd zal zijn
met lampjes. We nodigen u van harte uit deze route te lopen met uw kind(eren).
Wanneer uw kind nog een klein broertje of zusje heeft dat nog niet naar school
gaat, wilt u hem of haar dan wel alvast bij ons aanmelden? Deze aanmeldingen
zijn belangrijk voor ons, omdat we dan kunnen bepalen hoe groot de
toekomstige klassen gaan worden.
Een hartelijke groet, ook namens het team,
Willemien Trommel

SINTERKLAAS

Pepernoten bakken
Dinsdag 4 december is ‘pepernotenbakdag’ voor alle
groepen. Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen
helpen en de pepernoten voor ons willen afbakken. Uw
hulp is meer dan welkom!
Surprises bovenbouw
De groepen 5 tot en met 8 maken ook dit jaar een surprise. Het lijkt ons leuk
en gezellig als u deze komt bewonderen op dinsdag 4 december. Vanaf 14:45
tot 15:15 mogen de kinderen hun surprise tentoonstellen in hun klas.
5 december
Op woensdag 5 december verwelkomen we Sinterklaas rond 8:30 op het
schoolplein. U bent van harte welkom om dit feest met ons mee te vieren. De
ouders mogen op het plein plaatsnemen achter de kinderen. Om 8:45 gaan de
kinderen naar hun klassen.
Om 8:50 uur is er een moment voor de jongste broertjes en zusjes om
Sinterklaas en zijn pieten gedag te zeggen.
De Activiteitencommissie verzorgt weer een 10’uurtje, dit hoeven de kinderen
niet zelf mee te nemen.
Om 12:30 zwaaien we Sinterklaas uit en is het tijd om naar huis te gaan.
We maken er een gezellige en feestelijke dag van!
Donderdag 6 december
Op deze dag is de onderbouw vrij.
Juf Claudia staat deze dag voor groep 5/6, juf Sabine geeft les aan groep 7/8.
Vrijdag 7 december
De kinderen uit groep 1, 2, 3 en 4 mogen speelgoed meenemen.

KERSTFEEST
Het jaar vliegt om, we zijn al druk bezig met alle voorbereidingen voor de
kerstviering!
Kerstdecoratie
Op 7 december wordt de school gezellig versierd. Als u hierbij wilt helpen, dan
kunt u zich die dag melden bij de ouders van de Activiteitencommissie.
Kerstviering
De kerstviering is op woensdagavond 19 december
van 19:00 tot 19:45 in de Bethlehemkerk. Om 18:45
uur gaan de deuren open, en kunt u met uw kind een
plaats zoeken in de kerk. Opa’s en oma’s en andere
familieleden zijn van harte welkom om het kerstfeest
met ons mee te vieren.
Kerstontbijt
Op vrijdagochtend 21 december is er een gezamenlijk
kerstontbijt in de aula.
Bij de lokalen hangt vanaf komende donderdag een inschrijflijst, waarop u zich
kunt inschrijven voor het meenemen van iets voor dit ontbijt. Het drinken
wordt verzorgd door de AC. In de aula maken wij tafels per groep waar het
ontbijt op komt te staan.
U bent ook van harte welkom, er staat dan een kopje koffie of thee klaar met
een heerlijk stukje kerstbrood. Wij zouden het gezellig en fijn vinden om
samen op deze manier de kerstvakantie in te luiden!

NIEUWJAARSBORREL
Na de kerstvakantie, op maandag 7 januari 2019 vanaf 8:20 uur is er aan het
begin van de schooldag in de aula van onze Brede School gelegenheid om
elkaar een mooi nieuwjaar toe te wensen. Voor iedereen staat er een
welkomstdrankje klaar. De kinderen gaan rond 8:45 uur weer naar de klas.

AFSLUITING THEMA IPC
Op woensdag 21 november werd door de kinderen van groep 5/6 en 7/8 hun
eerste IPC-project afgerond met een tentoonstelling voor de ouders. Het lokaal
van groep 5/6 was veranderd in een echt chocolademuseum en groep 7/8
stond volledig in het teken van Nederland Waterland.
De kinderen konden hun ouders laten zien wat ze de afgelopen weken
gepresteerd hadden en vertelden daar zichtbaar trots over. Het was mooi om
te zien dat de kinderen ook in de andere groep gingen kijken en daar netjes
door de leerlingen werden rondgeleid.
En zo werd op een leuke manier een periode van hard werken afgesloten met
enthousiaste ouders en trotse kinderen!
NIEUWS UIT DE PLUSKLAS
Ook dit jaar is er weer een Plusklas op onze school. De plusklas is op dit
moment op de vrijdagmiddag. De afgelopen periode zijn we druk bezig
geweest met verschillende zaken zoals filosofie, Leren leren, hebben we samen
gewerkt aan het in elkaar zetten en programmeren van een robot. Op dit
moment bezig met het Wetenschapspel Moendoes en gaan we toewerken naar
het bedenken en uitvoeren van een eigen wetenschappelijk onderzoek.
Bij filosofie hebben we gesproken over Socrates en zijn visie op wijsheid. We
hebben met elkaar gediscussieerd wat wij verstaan onder wijsheid. Dit
onderwerp sloot tevens aan op het eerste Trefwoord-thema waarin wijsheid
centraal stond. We hebben gesproken over Spinoza zijn persoonlijke
achtergrond en zijn gedachtes over vrijheid van geloof, denken en spreken en
hoe deze drie met elkaar verbonden zijn. Andere onderwerpen tijdens de
filosofielessen zijn geweest: vriendschap en robot versus mens. Kan je met
iedereen vrienden zijn? Hoe kunnen vriendschappen verschillen van elkaar?
Kan je bevriend zijn met een robot? Kan een robot een mens vervangen? Kan
een robot een gesprek voeren met mensen?
Bij Leren leren hebben we besproken welke denk-eigenschappen je nodig hebt
om iets te leren. We hebben besproken welke eigenschappen ieder van ons al
heeft en welke eigenschap onze voorkeur heeft. Kritisch denken zorgt er
bijvoorbeeld o.a. voor dat we veilig werken, dat we niet alles zomaar
aannemen. Optimistisch denken zorgt ervoor dat we doorzetten dat we zaken
die misgaan gebruiken in het zoeken naar een oplossing en niet negeren.

Vanuit je gevoel denken zorgt voor vertrouwen in je intuïtie en het durven
nemen van een sprong in het onbekende. Daarnaast hebben we ook gekeken
naar creatief denken en planmatig denken. Verschillende denkstijlen die
allemaal nodig zijn bij het leren.
Op dit moment zijn we druk bezig met het wetenschapsspel Expeditie
Moendoes en zijn we ons aan het voorbereiden op de Wereldwijde Kangoeroe
wiskundewedstrijd in maart 2019.

Expeditie Moendoes is een spel waarin de leerlingen een onbekende planeet in
kaart brengen. De leerlingen moeten daarvoor informatie verzamelen,
gegevens uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als een
team wetenschappers.
De leerlingen hebben het spel zelf op het basisniveau en niveau 1 gespeeld en
gaan vrijdag 7 december het spel presenteren, begeleiden en natuurlijk spelen
met de leerlingen van groep 8. De lessen hierna gaan we aan de slag met het
zelf ontwerpen en uitvoeren van een onderzoek. Eventueel is het ook nog
mogelijk het spel op een nog hoger niveau te spelen, waarbij de kinderen nog
meer een beroep moeten doen op het samenbrengen, koppelen en afleiden
(deduceren) van informatie.

OP STAP MET DE BOSHAAS!
De kinderen van groep 1 en 2
gaan regelmatig op stap met de
boshaas. De haas loopt voorop
en de kinderen volgen in de rij.
Op een vaste plek in het bos
wordt er dan een uur gespeeld.
Soms met kleden, soms met
touwen

en

dan

weer

met

emmers of tassen. De kinderen
kunnen er vrij bewegen en gaan uitdagingen aan. Ze klimmen, rennen en
sjouwen. Zo ontwikkelen ze motorische vaardigheden.
Daarnaast is er ook veel te zien van de verschillende seizoenen in de natuur.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en onderzoeken en ontdekken van alles
in het bos. We vinden paddenstoelen, blaadjes, eikels, nootjes en zelfs
dierenpoep, ieuw! In de lente zien we de knoppen aan de bomen komen en
met zomers weer kunnen we heerlijk afkoelen in de schaduw.
We zijn graag in het bos met de kinderen om de bovengenoemde punten.
Motoriek en natuurbeleving. Daarnaast is het zo dat de kinderen allemaal heel
vrolijk en blij worden van spelen in het bos. Ook weten we dat het gezond is
voor kinderen om in de frisse boslucht te spelen. Kinderen kunnen zich na een
uur buiten in de natuur beter concentreren en meer onthouden.
Tip voor thuis: neem eens een keer een stuk touw mee naar het bos en kijk
wat uw kind daar allemaal mee kan doen of kan maken! Ook is het leuk om
paddenstoelen aan de onderkant te bekijken met een spiegel. Maakt uw kind
een kunstwerk van takken en blaadjes? Dan is het natuurlijk leuk om er een
foto van te maken!
Meer weten? Via google kunt u een studie lezen:
“Buitentijd = leertijd!” Literatuurstudie | april 2016 | Mark Mieras

KINDEROEFENTHERAPIE
Kinderen

bewegen

van

nature

veel.

Spelenderwijs oefenen kinderen zo hun
spieren, zintuigen en motoriek (dit betreft
zowel de fijne- als de grove motoriek). Bewegen is belangrijk voor de
ontwikkeling van het kind. Op die manier leren ze vaardigheden die ze de rest
van hun leven nodig hebben. Soms verloopt deze ontwikkeling niet als
vanzelfsprekend en lukt het niet om bepaalde vaardigheden onder de knie te
krijgen.
Vanaf januari 2019 zal Karlijn Dikhoff bij ons op school aanwezig zijn op de
dinsdagmiddag.

Zij

is

kinderoefentherapeute en

behandelt

kinderen

met diverse motorische problemen. Denk hierbij aan:
•

Moeilijkheden met het schrijven

•

Niet goed mee kunnen komen met de gymlessen

•

Vaak vallen

•

Niet kunnen fietsen

•

Fijn motorische vaardigheden moeilijk vinden zoals het knippen,

knutselen en kleuren
•

Houterig bewegen

•

Niet kunnen hinkelen of huppelen

•

Slecht vormen, cijfers en letters herkennen bij rekenen en schrijven

•

Balspellen lastig vinden

•

Niet goed stil kunnen zitten

Doordat de behandeling plaats vindt op school kunnen de motorische
vaardigheden direct in de dagelijkse situatie van het kind worden geoefend.
Denk hierbij aan de gymles, het buitenspelen en het schrijven in de klas.
De vaardigheden worden spelenderwijs en op het niveau van het kind
aangeleerd.
Indien er motorische ondersteuning gewenst is, kan er een aanmeldformulier
verkregen worden bij de leerkracht. Omdat de therapie op school plaatsvindt
is

een

verwijzing

(voor

huisarts noodzakelijk. De

kinderoefentherapie) van

behandelingen

worden

de

vergoed

jeugd-

of

vanuit

de

basisverzekering en hebben geen invloed op het eigen risico.
Mocht u vragen hebben over de motorische ontwikkeling van uw kind, kom
gerust een keer langs of neem contact op.
E: Info@oefentherapiehetgooi.nl

T: 035-6226304

KALENDER DECEMBER 2018
5 december

Sinterklaas op school

6 december

groep 1-4 vrij

14 december

spelletjesochtend groep 1-4

19 december

Kerstviering in de Bethlehemkerk (19:00 uur)

21 december

alle leerlingen om 12:00 uur uit

KALENDER JANUARI 2019
7 januari

Nieuwjaarsborrel

9 januari

Hoofdluiscontrole in de gymzaal

21 januari

Ouderavond Vreedzame School

23 januari

Tijden rapportengesprekken kiezen

