
Borgesiusstichting 

 

 
 
 
Onderwijs anders 

We kijken terug op twee zeer geslaagde studiedagen. Samen met BS Mariadonk uit Zegge 

hebben we een mooie invulling aan beide dagen kunnen geven: Op 6 december zijn onze 

leerkrachten in de ochtend op bezoek geweest bij scholen waar het onderwijs al anders vorm 

gegeven wordt. In de middag hebben we ervaringen en inspiratie uitgewisseld. Op 7 december 

hebben we, onder begeleiding van onderwijsbureau EDUX, gewerkt aan onze visie en missie. 

Concrete opbrengst zijn o.a. de kernwaarden die het uitgangspunt zullen zijn voor ons 

onderwijs van de komende  jaren: 

Inspirerend           Samen(werken)           Plezier 

 
Cursus Sociale Vaardigheden  

Vanaf februari zal er een training sociale vaardigheden bij ons op school van start gaan. 

Kinderen leren in deze training:  

- omgaan met gevoelens; hoe zij door een goede houding zich zekerder kunnen voelen; 

- hoe zij sociale interacties kunnen beoordelen en er adequaat op kunnen reageren; 

- op te komen voor zichzelf; 

- vertrouwen hebben in zichzelf; 

- hoe ze problemen kunnen oplossen; 

- complimenten te geven en te ontvangen. 

De cursus zal gegeven worden door 2 jeugdprofessionals: Linda Zwanen en Margje van 

Kasteren, die elkaar aanvullen en ondersteunen. 

 

Verkeersveiligheid 

Handhaving zal de komende tijd weer controles uitvoeren bij de school. Ouders die verkeerd 

parkeren zullen niet aangesproken worden. Er wordt sinds enige tijd gewerkt met een nieuw 

systeem waarbij kentekens genoteerd worden. In een database wordt bijgehouden of iemand 

zich meerdere keren schuldig maakt aan foutparkeren. Bij herhaald foutparkeren kan een boete 

uitgeschreven worden. Een bekeuring voor foutparkeren kost € 95,-. 
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Logopedie op school 

Hoihoi, Mijn naam is Nienke Kerstens. Ik ben 28 jaar oud en woon in Breda. In maart 2013 ben 

ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. In juni 2013 ben ik 

begonnen als logopedist bij Taalreis. Daar werk ik nog steeds met veel plezier. Sinds november 

2018 ben ik ook dyslexiebehandelaar bij Leestalent (een ander onderdeel van Educto, waar 

Taalreis ook onder valt). Ik behandel dan kinderen die gediagnosticeerd zijn met ernstige 

enkelvoudige dyslexie. Ik vind het fijn om kinderen die moeilijkheden 

ondervinden in hun spraak, taalontwikkeling, mondgewoonten, spelling 

en/of begrijpend lezen te kunnen helpen en hierin de vooruitgang te 

zien die zij maken en te merken dat deze kinderen vaak ook wat meer 

zelfvertrouwen krijgen. Ik heb lange tijd redelijk ver van huis gewerkt en 

ben blij dat ik beetje bij beetje dichter bij huis kan gaan werken, daarom 

ben ik ook erg blij dat ik op ’t Bossche Hart aan de slag kan! Vanaf 

januari 2019 zal ik elke maandag op school aanwezig zijn om de 

logopedische behandelingen te verzorgen. Mocht u vragen hebben, dan 

kunt u altijd even binnenwandelen of contact opnemen via 

n.kerstens@detaalreis.nl. Wie weet tot ziens!  

Nienke Kerstens, Logopedist & Dyslexiebehandelaar 

 

Week van de verlichting 

In de week van 14 januari worden de fietsen van de kinderen 

gecontroleerd op verlichting. Wilt u vooraf zelf checken of het licht op de 

fiets werkt? 

 

Inspiratieavond: Werken in het Basisonderwijs 

Misschien denk je er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat zijn de 

mogelijkheden? Of misschien ken je wel iemand in je directe omgeving die over deze vraag 

nadenkt? Wij helpen je graag verder! Tijdens de inspiratieavond op 31 januari a.s. maak je 

kennis met dit prachtige vak en de mogelijkheden die er voor jou zijn. Als starter, maar ook als 

kandidaat met werkervaring buiten het onderwijs. Op onze website 

www.borgesiusstichting.nl/nieuws tref je het volledige programma van die avond aan. Ben je 

van plan om te komen? Meld je dan uiterlijk 28 januari aan via hrm@borgesiusstichting.nl 
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Meivakantie 

Op onze kalender staat de meivakantie helaas niet goed aangegeven. De meivakantie duurt 

zoals gebruikelijk twee weken en loopt van 22 april t/m 3 mei. 

 

Klussers gezocht 

Regelmatig komt het voor dat er op school klusjes te doen zijn waar we zelf niet aan toekomen 

of simpelweg niet handig genoeg voor zijn. Aannemersbedrijven helpen ons graag, maar daar 

staat meestal een gepeperde rekening tegenover. Wellicht zijn er in de nabije omgeving van de 

school handige ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, of buren die het leuk vinden om af en toe 

een klusje voor ons te doen. We horen het graag! 

 

Kerstviering 

Afgelopen vrijdag was onze 

kerstviering. Dit jaar zijn we gestart in 

de kerk waar Fenne en Kenza de 

opening verzorgden met hun gitaren. 

Vervolgens hebben kinderen van 

groep 7 en 8 het kerstverhaal 

voorgelezen en hebben alle kinderen 

prachtige kerstliedjes gezongen. 

Daarna hebben we op school heerlijk 

gegeten terwijl de ouders buiten bij de 

vuurkorven een glaasje konden 

drinken. Albert Heijn Hoeven en café 

Stroop willen we graag bedanken voor 

de sponsoring van de hapjes en drankjes. 

 

Uk en Puk 

Hallo, Ik ben PUK en ik ben vanaf het begin van het schooljaar te zien 

bij de peuteropvang! Misschien hebben jullie mijn naam al een paar 

keer voorbij horen komen thuis. Spelenderwijs probeer ik samen met 

de juffen onze peuters themagericht dingen te leren! Hartstikke 

gezellig! Zoals op de foto te zien is, wil ik jullie allemaal hele gezellige 

kerstdagen wensen en natuurlijk weer een mooi begin van het 

nieuwe jaar! Oh ja, dit ook namens de juffen!! Fijne vakantie en tot 

ziens in 2019. Knuffel van PUK ! 



Fijne Feestdagen! 

 

 

 

 

 


