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VERJAARDAGEN 

 
De komende periode zijn jarig: Jules (groep 6), 
Veerle (groep 3), Mare (groep 8), Emma (groep 
4), Molly Rose (groep 5), Mette (groep 4), Lenne 
(groep 3), Silke (groep 7), Faas (groep 5), Faber 
(groep 1/2A), Thijmen (groep 1/2B), Tijn (groep 
6), Tijmen (groep 3), Jari (groep 7), Nena (groep 
8), juf Francien, juf Ivanka, Bart (groep 7), Amy 
(groep 6), Raf (groep 6), Ellis, groep 6, Lindy 
(groep 1/2A), Timo (groep 1/2B), Jean Luigi (groep 1/2B). 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst! 
 

BELANGRIJKE DATA 

 
- 11 t/m 15 oktober:  Startgesprekken groep 1 t/m 8 
- 17 oktober:  Einde kinderboekenweek 
- 18 en 19 oktober:  Proefcito groep 8 
- 22 oktober:  Naar school tot 12:30u 
- 25 t/m 29 oktober: Herfstvakantie 
- 3 november:  Luizencontrole 

 

INFORMATIE 

 
Studiedag 28 september 2021 
Vorige week vond voor alle 
teamleden de eerste studiedag 
van het schooljaar plaats. 
Er was aandacht voor 
Wetenschap en Technologie, we 
verdiepten ons in het geven van 
feedback en de thema’s voor de 
komende periode werden 
uitgebreid voorbereid.  
 
Het was een waardevolle dag! 
 

 
Jantje Beton 
In actie voor buitenspelen 
Vorig schooljaar hebben de leerlingen van onze school lootjes verkocht voor de 
Jantje Beton Loterij.  
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Zoiets kleins en simpels als buitenspelen speelt een grote rol in het leven van 
kinderen. Door te spelen krijgen kinderen de beweging die ze nodig hebben. Ook is 
het belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Buitenspelen is magisch. Er bestaat 
niets leukers dan samen met vriendjes buiten de wereld ontdekken. Vooral op een 
van de favoriete speelplekken: het schoolplein. Zowel tijdens als na schooltijd. 
Bovendien heeft buitenspelen een positief effect op de leerprestaties en het 
concentratievermogen. Toch spelen drie op de tien kinderen bijna niet buiten. Voor 
kinderen met een beperking is het vaak onmogelijk. Daar doet 
Jantje Beton iets aan. Met De Kleine Jantje Beton Loterij. 
 
De helft van de opbrengst mogen de scholen zelf besteden aan bijvoorbeeld 
buitenlessen, speelactiviteiten of speelmaterialen. De andere helft gaat naar 
projecten van Jantje Beton. Hierbij krijgen projecten voor kinderen in kwetsbare 
speelposities – zoals kinderen met een beperking – extra aandacht. 
 
Met veel trots kunnen we vermelden dat de leerlingen in totaal voor €1638 aan 
lootjes hebben verkocht, wat betekent dat er €819 beschikbaar is voor materialen 
voor onze school! Wat een prachtig bedrag! 
 
We zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte brengen van de besteding van dit 
bedrag.  

 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 

Voorstellen Maud 
Beste leerlingen en ouders van basisschool de Disselboom, 
 
Mijn naam is Maud Wijnands. Ik mag dit jaar de gymlessen komen verzorgen op de 
donderdagen. Mijn eerste dag zit er al op, deze is erg fijn 
verlopen!  
 
Na de middelbare school ben ik begonnen met de opleiding 
Summa Sport in Eindhoven. Vervolgens heb ik de ALO op de 
Fontys Sporthogeschool afgerond. Mijn interesse heeft altijd 
al gelegen bij het contact met kinderen en sport. Vandaar de keuze voor deze 
opleidingen waarin deze combinatie mooi naar voren komt.  
 
Wat andere dingen over mij: ik ben 25 jaar en woon in Knegsel. Ik heb één jongere 
zus en één jongere broer. Mijn favoriete sport is voetbal. Dit doe ik dan ook 3 keer in 
de week. Andere hobby’s van mij zijn snowboarden, karten en samen zijn met 
vriendinnen.  
 
Ik heb erg veel zin in dit jaar!  
Groetjes Maud Wijnands 
 



Nieuwsbrief de Disselboom   
    
jaargang 17, Nieuwsbrief 02, 07-10-2021   

 

Voorstellen Véronique 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Ook ik wil mij even voorstellen. 
Ik ben Véronique Ramselaar en ik ben vanaf dit schooljaar 
werkzaam als management ondersteuner op de Disselboom. Ik 
heb Hellen van Houtum opgevolgd, die met pensioen is gegaan. 

Ik woon in Vessem en werk daar al een aantal jaar op basisschool Lambertus. 
Ik hou mij onder andere bezig met de leerlingenadministratie, de financiële 
administratie, de communicatie en nog veel meer.  
Mijn gezin bestaat uit 4 volwassen kinderen, waarvan er 3 al niet meer thuis wonen. 
Ik hou van wandelen, lezen en lekker buiten zijn bij, op en in het water. 
Ik heb veel zin om te werken op deze leuke school en hoop dat jullie mij weten te 
vinden bij vragen en andere zaken. Mijn emailadres is v.ramselaar@veldvest.nl.  
 

 

NIEUWS EXTERNEN 

 
Typetuin is van start gegaan! 
Vorige week is op Basisschool de Disselboom de groepstypecursus van de Typetuin 
van start gegaan. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. 
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken 
minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt 
lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd  
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een 
goede typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens 
net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf. In 
een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste 
resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het 
tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders. 
 
Het is nog steeds mogelijk om in te schrijven, leerlingen kunnen ook de tweede les 
nog instromen. Er is nog plek! 
 
Jaarvergadering schoolraad 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op maandag 15 november a.s. om 20.00 uur vindt de jaarvergadering van de 
schoolraad plaats. Vorig jaar hebben we ervaren dat er meer ouders/verzorgers aan 
kunnen sluiten, wanneer deze vergadering online plaatsvindt. We hebben daarom 
dit jaar weer voor een online vergadering gekozen.  
  
Tijdens de jaarvergadering blikken we als schoolraad samen met geïnteresseerde 
ouders terug op het afgelopen jaar. In dat kader hebben we een verkort jaarverslag 

mailto:v.ramselaar@veldvest.nl
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opgesteld, dat als bijlage bij deze nieuwsbrief is opgenomen. Ook bekijken we tijdens 
de jaarvergadering hoe de financiën van de schoolraad (oudervereniging) ervoor 
staan. Natuurlijk is het tijdens deze vergadering ook mogelijk om punten aan te 
kaarten, waar in uw ogen aandacht voor zou moeten zijn binnen de schoolraad. 
 
Wilt u bij de jaarvergadering aanwezig zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om voor 8 
november a.s. een e-mail te sturen aan k.antonis@veldvest.nl (secretaris van de 
schoolraad). U ontvangt dan een link per e-mail waarmee u kunt deelnemen aan de 
jaarvergadering. 
 
We hopen velen van u te mogen begroeten op 15 november! 
 
Hartelijke groet,  
De Schoolraad 

 

Jaarverslag schoolraad Basisschool de Disselboom schooljaar 2020-2021 
De Schoolraad (SR) bestaat uit de Medezeggenschapsraad (MR), 3 MR-leden vanuit 
de oudergeleding en 3 MR leden vanuit het team, aangevuld met 3 toegevoegde 
ouders. 

In het schooljaar 2020 – 2021 zijn er geen wisselingen binnen de SR geweest. Er zijn 
in juni 2021 verkiezingen gehouden, omdat de zittingstermijn van Dionne 
Timmermans (MR), Monique Kox-van Loon (MR), Lineke Geraerts (toegevoegd 
ouder), Kim Schilders (toegevoegd ouder) en Diana Oostvogels (toegevoegd ouder) 
afliepen of waren afgelopen in de Coronatijd. Zij stelden zich allemaal opnieuw 
verkiesbaar. Geen ouders hebben zich aangemeld voor de verkiezingen, waardoor de 
zittingstermijn van hen allemaal werd verlengd. 

De samenstelling met taakverdeling van de SR was vanaf september 2020 als volgt: 

· Dionne Timmermans-Swaanen, MR-lid namens de ouders, penningmeester 

· Monique Kox-van Loon, MR-lid namens de ouders 

· Noortje Lavrijssen, MR-lid namens de ouders, voorzitter 

 

· Karlijn Antonis, MR-lid namens het personeel, secretaris (gedeelde functie) 

· Elly van Rooij, MR-lid namens het personeel 

· Ida van de Ven-Aalders, MR-lid namens het personeel, secretaris (gedeelde 

functie) 

 

· Lineke Geraerts, toegevoegd ouder 

· Diana Oostvogels, toegevoegd ouder 

· Kim Schilders, toegevoegd ouder 

Verder nemen de SR-leden deel in c.q. dragen zij zorg voor de volgende zaken: 
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· Diana Oostvogels vertegenwoordigde de SR bij de klassenouders. 

· Dicky van Berkel (directrice) en Tamara van Thiel (locatieleider) 

vertegenwoordigden het bevoegd gezag van onze school in de SR. 

Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 telde de Disselboom 177 leerlingen, 
verdeeld over 8 groepen. Drie groepen vormden een combinatiegroep: twee 
groepen 1-2, en het cluster 6-7-8. De groepen 6-7-8 kregen gedeeltelijk in homogene 
en gedeeltelijk in heterogene groepen onderwijs. De betrokken leerkrachten gaven 
in de ochtend les in hun stampgroep en in de middag groepsoverstijgend. 

Aan het einde van het schooljaar volgden er 197 leerlingen onderwijs op de 
Disselboom. 

De SR vergaderde dit schooljaar 7 keer regulier. In verband met Corona zijn alle 
vergaderingen via Teams gehouden. 30 november 2020 vond onze jaarvergadering 
plaats. Er waren 4 belangstellenden vanuit de ouders/verzorgers aanwezig. 

Daarnaast is een thema-avond georganiseerd voor de ouders. Deze thema-avond 
vond plaats in februari 2021 en bestond uit een presentatie door lector Recht & 
Digitale Technologie, Colette Cuijpers. 

Een selectie uit de besproken onderwerpen 2020-2021: 

· Schoolontwikkeling/teamontwikkeling (vast agendapunt) 

· Begroting schoolraad 

· Trendanalyses aan de hand van Cito-scores 

· Begroting school 2021-2022 

· Strategisch jaarplan 2021-2022 

· Invulling en organisatie thema-avond 

· Verkiezingen SR 

· Beleid gezonde school 

· Sponsoring - koeltasjes 

· Ouderbetrokkenheid – klassenouders en werkgroepen 

· Evaluatie van het onderwijs tijdens en na de schoolsluiting in verband met 

Corona 

· Besteding NPO-gelden (extra subsidie overheid om achterstanden als gevolg 

van Corona weg te werken) 

Wintelre, oktober 2021 
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Bericht van de GGD: Kindmonitor 0 t/m 11 jaar   

 

De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind 

september een uitnodiging om de 

Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 

26.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 

0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête 

gaan over de gezondheid, leefstijl en 

woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook 

een uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw 

mening telt!  

 

Meer informatie en een kort filmpje kun je 

vinden op 

www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN 

 
- Typetuin flyer 

 

KOPIJ 

Kopij s.v.p. inleveren voor het volgende nummer van de digitale Nieuwsbrief uiterlijk 
op 01-11-2021 bij de redactie, bij voorkeur per e-mail. 

Colofon: 
Copyright Basisschool de Disselboom 
Eindredactie: managementteam 
Telefoon: 040-2051580 
e-mail: disselboom@veldvest.nl 
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