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VOORWOORD
Beste ouders en verzorgers,
Volgende week hebben de leerlingen een week vrij.
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Heerlijk een
weekje geen school en tijd om te doen waarin je zin
hebt; op pad, een activiteit, lekker luieren en/of de
familiebanden weer aan halen. Alleen het idee al geeft
mij een vakantiegevoel.
De afgelopen weken is er door de leerlingen en de
leerkrachten hard gewerkt aan de ontwikkelingen van uw
kind(eren). Door te toetsen en de observaties is er weer
een beeld van de ontwikkeling vastgelegd in het rapport.
Het rapport ontvangt uw kind (groepen 3-8) op donderdag
20 februari.
Na de vakantie vinden de rapportgesprekken plaats en
bespreekt u samen met de leerkracht(en) de voortgang
van uw kind(eren).
De afgelopen studieochtend stond in het teken van
TOS (taalontwikkelingsstoornis). Wat is TOS? Het is
een aangeboren neurobiologische ontwikkelstoornis,
en zit dus in het brein. Dit betekent dat taal in de hersenen
minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft
bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van
taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders
dan bij leeftijdsgenoten.
Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis?
Een taalachterstand is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis. Een taalachterstand kan ontstaan als een
kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer
taalaanbod, haalt het kind de achterstand vaak weer in.
Bij een taalontwikkelingsstoornis is er meer aan de hand.
Er is iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren.
Het proces van taalontwikkeling verloopt afwijkend doordat
de hersenen taal niet optimaal verwerken. Alleen meer
aanbod helpt dan niet. Er is een gespecialiseerd
behandelaanbod nodig (bron: Auris, Kentalis).

Tijdens deze studiedag hebben wij zelf, door het uitvoeren
van een ervaringscircuit, ervaren en geleerd wat mensen
met TOS ervaren in allerlei voorkomende dagelijkse situaties.
Hierdoor hebben wij kennis opgedaan over leerlingen met
TOS. Door dit zelf te ervaren, krijg je meer inzicht in de
onderwijsbehoeften van een leerling met TOS en leer je je
handelen daarop aan te passen. Het was een zinvolle en
leerzame ochtend.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten
van de Combibrug. Als extra bijlage vindt u ook
aanvullende info over zingen in het kinderkoor.
Mede namens het team wensen wij u een
fijne vakantieweek en staan de schooldeuren op
maandag 2 maart weer open.
Vriendelijke groet,
Henk Spook en Dorien van Doeveren

AGENDA
24 t/m 28 februari:
Voorjaarsvakantie
2 t/m 5 maart:
Rapportgesprekken Gr. 3-8
16 t/m 20 maart:
Week van de Lentekriebels
26 maart:
(donderdag) rekendag
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SCHOOLPLEIN
De schoolpleinontwikkelingen zijn dagelijks zichtbaar.
De storm heeft de werkzaamheden wat vertraagd.
Met een beetje geluk wordt deze week het kunstgras
gelegd en voorzien van een laag zand.

LOOD IN WATER?
Onder het kunstgras ligt valdemping, deze zorgt voor een
veilige speelondergrond. Op de grijze tegels komen op
verschillende plekken speelpleinplakkers, zodat daar ook
een spel mee gespeeld kan worden. We hebben er even
op moete wachten, maar we denken dat de kinderen naar
hartenlust kunnen spelen op het nieuwe plein.
Ook het “oude” hek wordt nog vervangen door een
nieuwere versie. Even hoog als het onlangs nieuw geplaatste
hek. Er blijven twee ingangen, één bij de speeltuin van de
gemeente aan het Kagerplein en de andere bij de flat aan
het Kagerplein.

Zoals u wellicht heeft vernomen uit een pers- of
mediabericht kan in een gebouw dat gebouwd is voor
1960 sprake zijn van ‘lood in drinkwater’.
Er is sprake van ‘lood in drinkwater’ als voor het transport
van het drinkwater in het gebouw gebruik wordt gemaakt
van loden leidingen. In gebouwen die na 1960 zijn gebouwd
is hier géén sprake van. De Springplank is gebouwd in 1971
en volledig gerenoveerd in 2015-2016. Dit betekent dat voor
het transport van het drinkwater op onze school geen gebruik
wordt gemaakt van loden leidingen.
Op www.ggdhm.nl staat meer informatie over lood in
kraanwater en een actueel overzicht van veel gestelde vragen
en antwoorden.

OPBRENGST
JANTJE BETON
Aan het eind van het vorige kalenderjaar hebben de
kinderen van groep 5 t/m 8 hun best gedaan om geld in
te zamelen voor Jantje Beton. Dit keer op een nieuwe manier,
met machtigingen. Voor de kinderen aan de ene kant veiliger,
omdat ze niet met geld over straat lopen, maar aan de andere
kant geeft zo’n zak met geld ook wel even een lekker gevoel.
De afrekening heeft mede door deze nieuwe manier van
werken even op zich laten wachten. Vol trots kunnen we
melden dat er door de kinderen € 1878,- is opgehaald.
De helft van dat bedrag is voor de school en wordt gebruikt
voor de renovatie van het onderbouwplein.
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BEWEEG ER LEKKER OP LOS
Stichting De Combibrug is al geruime tijd bezig om een beweegprogramma op te zetten
voor ‘specifieke doelgroepen’. Het 1e blok is zeer succesvol geweest en dit wil de stichting
graag doorzetten in het 2e blok. Graag uw aandacht voor onderstaande informatie.

Sport en Rots & Water

Gym + Stichting

Voor kinderen die Rots & Water eerst willen uitproberen,
heeft de Combibrug in samenwerking met Samen leren door
doen, praktijk voor onderwijs en gedrag, een reeks lessen
opgezet waarbij de thema’s gevoelens, vertrouwen,
zelfbeheersing en samenwerken centraal staan.
Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met diverse
werkvormen en oefeningen die bij de training horen.

Wij helpen uw kind vooruit! Er wordt 1x per week
lesgegeven door docenten van De Combibrug. Er zullen
twee meetmomenten plaatsvinden, uitgevoerd door een
Kinderfysiotherapeut. Hierbij wordt gericht gekeken naar
de vooruitgang van uw kind. Er wordt beoordeeld of de
persoonlijke doelen behaald en/of aangepast moeten
worden.

Rots & Water is een actieve training en een combinatie van
oefeningen en gesprek. Sport en spel loopt als een rode lijn
door de training heen en wordt afgewisseld met groepsgesprekken. Deze lessenreeks bestaat uit 4 lessen en is
bedoeld voor basisschoolleerlingen vanaf 7 jaar. Tijdens
deze lessen wordt er nog niet specifiek gewerkt aan eigen
doelen. Aansluitend is er de mogelijkheid deel te nemen
aan de training op maat.

Kosten: €25,- (contant betalen bij aanvang 1e les)
Locatie: Sporthal de Schans in Voorhout
Tijd: 16.00-17.00 uur
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Blok 2: 7, 14, 21 en 28 maart 3, 17 en 24 april
15 , 22 en 27 mei
Meer info of vragen: info@combibrug.nl

Wel willen maar niet durven? Eerst doen dan pas denken?
Bang om fouten te maken? Een steuntje in de rug als je heel
verlegen bent of juist leren wanneer je moet stoppen?
Leren door doen, dus actief? Dan is Rots & Water misschien
wel iets voor jou!

Locatie: Het Trefpunt in Warmond
Tijd: 13.30-14.30 uur
Kosten: € 20,- p.p. (contant betalen bij aanvang eerste les)
Data: woensdag 4, 11, 18 en 25 maart 2020
Meer info of vragen: info@samenlerendoordoen.nl

De Combibrug organiseert in samenwerking met
Kinderfysiotherapie Voorhout een nieuwe reeks lessen
gym+. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar
die mogelijk motorische achterstanden en/of angstig zijn
tijdens beweegactiviteiten.

Opgeven:
www.combibrug.nl/inschrijven-overige-evenementen

Opgeven:
www.combibrug.nl/inschrijven-overige-evenementen
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