Nieuwsbrief
oktober 2022

Net als in voorgaande jaren proberen we u als
ouders net voor de schoolvakanties een
nieuwsbrief te sturen, waarin we kort een
aantal dingen vertellen die zijn gebeurd op
school of waarmee we bezig zijn.

Praktijkschool De Zwaaikom

Mocht u op enig moment behoefte hebben aan
meer informatie of u wilt over uw kind spreken
met een leerkracht, dan kan dat altijd. We
vinden het prettig als u dingen met ons wilt
delen die belangrijk zijn in de omgang met uw
kind. Door goed samen te werken komen we
het verst. U bent dus altijd van harte welkom!
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2. Vragenlijst corona

Afgelopen week heeft u,
via de mail, een vragenlijst
ontvangen. Deze
vragenlijst geeft ons
informatie om een
stappenplan te maken
voor corona.
Als u deze vragenlijst nog
niet heeft ingevuld, kunt u
dit alsnog doen. Dit kan
door de QR-code te
scannen of op de
afbeelding te klikken.

3. Verzuimbeleid

Praktijkschool De Zwaaikom heeft de aandacht
en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig
afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische
klachten. Wij streven er als school naar om
deze groep leerlingen goed te begeleiden zodat
het verzuim zo laag mogelijk blijft.
Om hier vorm aan te geven hanteren wij het
ziekteverzuimbeleid volgens M@zl. M@zl staat
voor Medische Advisering van de ziekgemelde
leerling. Wij laten ons als school adviseren
door de jeugdarts van de GGD West-Brabant.
Dit gebeurt met zorg voor en in het belang van
de leerling.

1. Voorwoord

Op de eerste plaats een heel hartelijk welkom
aan alle nieuwe leerlingen en nieuwe ouders
op praktijkschool De Zwaaikom. We hopen dat
alle leerlingen inmiddels hun draai hebben
gevonden en het naar hun zin hebben op hun
nieuwe school en in hun nieuwe klas.
We weten dat dat altijd spannend is en lang
niet bij alle kinderen gaat het wennen vanzelf.
Soms duurt het nog wat langer voordat alle
leerlingen goed gewend zijn geraakt aan hun
nieuwe klasgenoten, meneren en juffen.
Maar gelukkig komt het uiteindelijk vaak wel
goed.

Het verzuimbeleid volgens M@zl is een
samenwerking tussen 3 partijen:
Praktijkschool De Zwaaikom
De vaste jeugdarts van de GGD: Silvia
Zandvoort
De leerplichtambtenaar van de
gemeente.
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Blijft na de waarschuwing het verzuim
aanhouden dan kan via de leerplichtambtenaar
een HALT verwijzing opgemaakt worden.
Wij hopen als school dat door actief op het
verzuim te reageren het verzuim binnen de
school laag blijft.

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn
beide lid van het Zorg Advies Team van onze
school. Eens in de 6 weken vindt er binnen
onze school een overleg plaats tussen deze 3
partijen.

4. Fitcoins

Ziekteverzuim

Ook dit jaar gaan de leerlingen weer massaal
stappen maken en Fitcoins verzamelen. Met
die Fitcoins kunnen ze bij meneer Van Boekel
een gezonde soep óf fruitsalade bestellen en in
de app kunnen ze verschillende producten
aanschaffen. Daarbij zal Moove, van gemeente
Oosterhout, verschillende activiteiten online
zetten waar onze leerlingen aan deel kunnen
nemen en Fitcoins mee kunnen verdienen.
Dinsdag 18 oktober was er een kick-off, waarbij
Moove op De Zwaaikom de leerlingen kennis
liet maken met de app, met de verschillende
activiteiten en met het verdienen van
Fitcoins. Bewegen én korting krijgen op
verschillende producten, wie wil dat nou
niet? 🙂🙂

De school signaleert het ziekteverzuim aan de
hand van de volgende criteria:
- 6 schooldagen achter elkaar ziek.
- De 4e ziektemelding in een periode van 12
weken.
Wanneer de leerling hieraan voldoet zal hij/zij
gemeld worden bij de jeugdarts. De ouders van
de leerling ontvangen schriftelijk een bericht
hierover, met daarbij het verzuimoverzicht
bijgevoegd. Hierna volgt op korte termijn een
uitnodiging aan de ouders om samen met hun
kind naar de GGD West-Brabant te komen voor
een verplicht consult.
De school krijgt vanuit de jeugdarts een
terugkoppeling met indien nodig tips en
adviezen.
Indien ouders en leerlingen niet op het consult
verschijnen kan de leerplichtambtenaar
ingeschakeld worden.

5. Studiemiddagen

De leraren van De Zwaaikom zijn sinds de start
van het schooljaar bezig om zich verder te
verdiepen in het voeren van coaching
gesprekken. Zij zijn hiervoor op 5 middagen
opgedeeld in 2 groepen. Elke groep gaat op
een eigen manier aan de slag met het coachen.
De vaardigheden die worden geleerd, worden
meteen toegepast op elkaar, om zo te oefenen,
maar ook om zelf te merken hoe het is om op
deze manier gecoacht te worden.

Te laat komen
Binnen onze school is op tijd komen een
belangrijk aandachtspunt. Leerlingen die te laat
komen, mogen de eerste tien minuten van de
dag doorlopen naar de klas. Daar registreert de
mentor het te laat komen. Leerlingen die meer
dan tien minuten te laat komen, melden zich
bij de administratie.

6. Lessen in geluk

Ja ja, je kunt zelfs ‘lessen in geluk’ krijgen!
De klassen 1 en 2 mogen dit jaar genieten van
zes lessen in geluk. Want gelukkig zijn kan je
leren en gelukkig zijn wil toch iedereen.

Leerlingen die vaak te laat komen worden hier
volgens de volgende richtlijnen op
aangesproken:
De gemiste lestijd wordt dezelfde dag
na schooltijd ingehaald.
Bij 5 keer te laat komen worden ouders
via een brief hiervan op de hoogte gesteld.
Bij 10 keer te laat komen volgt de
eerste melding bij de leerplichtambtenaar.

Maar, wat betekent nu eigenlijk ‘geluk’? Is het
makkelijk om gelukkig te zijn? Is er een
geheim? Heb je er anderen voor nodig?
Waarom is het belangrijk? Waarom zijn we
soms ongelukkig? Maar vooral, hoe wordt je
gelukkig?

Ouders worden hiervan ook op de hoogte
gesteld. Vaak volgt er dan een gesprek en een
waarschuwing.

We leren in deze lessen dat je zelf invloed hebt
op je geluksgevoel!
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7. Schoolpauze

uitgezocht. Iedere donderdagochtend leest
heel de Zwaaikom in het door hen zelf
uitgekozen boek. Iedere 6 weken gaan de
leerlingen terug naar de bibliotheek om een
nieuw boek uit te zoeken.

We hebben gemerkt dat er leerlingen zijn die
met regelmaat energiedrank bij zich hebben op
school. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat
dit slecht is voor opgroeiende jongeren.
Jongeren kunnen last krijgen van een versnelde
of onrustige hartslag, meer gaan zweten en
beven en het kan zelfs verslavend werken. Nu
eten en drinken de leerlingen vaker ongezonde
voeding, maar we willen u toch vriendelijk
vragen om uw kind geen energiedrank mee te
geven naar school. Mochten leerlingen dit toch
bij zich hebben, wordt dit ingenomen en, als
het niet al is geopend, aan het eind van de dag
teruggegeven. Alvast dank hiervoor.

Wist u dat:
- uw kind gratis lid kan worden van de
bibliotheek. Daarvoor is wel uw
handtekening nodig;
- er ook tijdschriften, voorleesboeken en
e-books geleend kunnen worden;
- er geen boete meer wordt berekend
als een boek te laat wordt ingeleverd;
- wij hopen dat uw kind lid wordt van
Theek5 om zo ook thuis te kunnen
lezen.

8. Vuurwerk

Komende periode komt er een werknemer van
bureau Halt op onze school. Zij zal de
leerlingen uit klas 1 en 2 voorlichten over de
regels en het gebruik van vuurwerk. Dit is zo
richting het einde van het jaar altijd weer een
hot item, waar vaak ongelukken mee gebeuren
bij jongeren. Erg belangrijk dus om daar samen
aandacht aan te besteden.

10.Duurzame lunch

Woensdag 12 oktober organiseerde de
Zwaaikom een duurzame lunch voor alle
leerlingen, docenten en genodigden van de
gemeente. Het was de week van
duurzaamheid en in Oosterhout waren allerlei
activiteiten om de bewoners kennis te laten
maken met duurzaamheid.
De Zwaaikom kon daar wel iets mee. Samen
met de leerlingen uit klas 3 zijn de
voorbereidingen getroffen voor een duurzame
lunch. De leerlingen zijn op zoek gegaan naar
winkels en supermarkten die eten konden
missen dat normaal gesproken weggegooid zou
worden: derving noemen ze dat. Wist je
bijvoorbeeld dat een brood van de bakker na
een dag in de winkel liggen niet meer verkocht
mag worden? Het wordt weggegooid of aan de
dieren gegeven. De leerlingen uit klas 3 hebben
veel voedsel opgehaald en op school
ingevroren. Jumbo Zuiderhout, De
Aardappelhut Raamsdonk en Onze Smaak
Breda waren enkele van de sponsoren.
Daarnaast hebben de leerlingen ook nagedacht
over hoe de tafels te dekken en de aula aan te
kleden met duurzame spullen. Van de
kringloop hebben we veel servies gekregen;
met tweedehands stoffen is een tafelkleed
gemaakt en van een oude televisie is zelfs een
cool aquarium gemaakt!
Alle leerlingen vonden het een erg leuk project
en er is heerlijk gegeten. En de restjes? Die zijn

Wist u dat:
-

-

de helft van de vuurwerkslachtoffers
jonger is dan 21 jaar;
de meeste verwondingen door
vuurwerk aan de ogen zijn;
30% van de slachtoffers geraakt zijn
door vuurwerk van een ander;
dat je vuurwerk alleen mag afsteken
tussen 18.00 uur (begin van de avond)
op 31 december en 02.00 uur ’s nachts
op 1 januari;
dat je geen illegaal vuurwerk in bezit
mag hebben, kopen of afsteken.

Laten we ervoor zorgen dat we de leerlingen
samen goed voorlichten om ongelukken te
voorkomen.

9. Theek5

In de tweede week na de zomervakantie
hebben alle klassen een bezoek gebracht aan
de bibliotheek, Theek 5, in Oosterhout. De
leerlingen hebben een rondleiding gekregen,
uitleg over de catalogus en een leesboek
3

12. PrO dag 5 oktober

naar een manege gegaan, dus ook de paarden
waren blij.
Wil je meer zien en horen van hoe de
duurzame lunch was dan kan je kijken naar het
filmpje dat is gemaakt door ORTS Radio en
televisie Oosterhout.
https://www.youtube.com/watch?v=yQyTfizZc
xA

Op de dag van de leraar, 5 oktober, hebben de
collega’s van De Zwaaikom meegedaan aan
een PrO-dag. Deze dag stond in het teken van
leren en ontmoeten van collega’s van de 16
andere praktijkscholen uit Noord-Brabant.
In het ochtendprogramma konden we in een
ontspannen sfeer met elkaar kennismaken en
schoolervaringen delen. Naast het
ochtendprogramma van ontmoeten werd deze
afgesloten met een lezing. Na de lunch hadden
we een kennismakingstocht met leuke
opdrachten om het mooie bourgondische
Breda te leren kennen.
De dag hebben we afgesloten met een praatje
en een drankje. We kunnen stellen dat deze
PrO ontmoetingsdag zeker voor herhaling
vatbaar is.

11.Pierre Wind

Afgelopen donderdag, 13 oktober, kwam de tvkok Pierre Wind dineren op De Zwaaikom. De
horeca leerlingen van klas 5C hebben in de
week van duurzaamheid een lunch gemaakt
voor alle leerlingen van de Zwaaikom en een
duurzaam diner gemaakt voor onder andere
burgermeester Mark Buijs en tv-kok Pierre
Wind.
De missie van Pierre Wind is om alle leerlingen
kennis te laten maken met duurzaamheid. En
dat is gelukt. Alle leerlingen hebben hiermee
kennis gemaakt.
’s Avonds serveerden de 3 dames, Danielle,
Merel en Isis het diner aan de gasten. Hierbij
vertelden zij vol trots waar alle producten
vandaan kwamen en hoe zij het hadden
bereid.
Het thema van het diner was vooral gericht om
zoveel mogelijk voedselverspilling tegen te
gaan. Zo hebben de leerlingen met de restjes
van de kooklessen gekookt en hebben zij veel
voedsel gebruikt dat supermarkten anders
zouden hebben weggegooid. Het was een
leerzame en gezellige avond. De gasten hadden
genoten van de heerlijke en duurzame
gerechten en de leerlingen waren trots op hun
prestatie.

13. Even voorstellen

Schoolmaatschappelijk werk:

Sinds maart 2022 is Katelijne Horsting de
nieuwe schoolmaatschappelijk werker op de
Zwaaikom. Zij is de vervangster voor Jose van

Summeren. Haar werkdagen zijn
maandagochtend en woensdag.
Iris van Geel loopt op deze dagen stage bij het
schoolmaatschappelijk werk, zij volgt de
opleiding Social Work op Avans Hogeschool.
Op dinsdag en vrijdag is Iris van Geel aanwezig
om zelfstandig hulpvragen op te pakken. Wij
als schoolmaatschappelijk werkers maken deel
uit van het zorg en adviesteam hier op school
en zijn erop gericht om problemen bij
leerlingen vroegtijdig te signaleren. Tevens
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kunnen wij meedenken met de leerkrachten en
ouders van leerlingen ondersteunen bij het
inregelen van professionele hulp. Mocht u een
hulpvraag hebben of heeft u advies nodig, trek
gerust aan de bel.
Wij zijn te bereiken via
katelijne.horsting@dezwaaikom.nl en
iris.vangeel@dezwaaikom.nl
Stagiaires:
Hoi ouders/verzorgers, Ik ben Fadel. Ik ben 18
jaar oud en ik doe de sportopleiding in Breda.
Ik ga dit jaar op maandag & donderdag
stagelopen bij meneer Max en juf Manon.
Hoi! Ik ben Sedef, 24 jaar en ben tweedejaars
student pedagogiek op het Fontys in
Eindhoven. Ik loop stage op de dinsdagen in
klas 2b en op de woensdagen in klas 3a. Als
pedagoog begeleidt je kinderen en jongeren
tussen de 0 en 23 jaar. Je zet je in om hen een
goed leven te geven, waarin ze de zorg en
aandacht krijgen die ze nodig hebben. Hierbij
neem je de behoeften, wensen en verlangen
van het kind/jongeren mee. Je draagt zo bij aan
hun ontwikkeling en vorming.
Hierbij is het ook belangrijk om een luisterend
oor te zijn voor de belangen/behoeften van de
ouders/opvoeders en met hen samen te
werken. Dit zal ik gedurende het schooljaar
doen. Indien nodig neem ik graag contact met
u op.

14. Kas Kompas

Kas Kompas is een organisatie die gratis
trainingen ‘Geldbewust worden’ verzorgd voor
leerlingen uit Oosterhout vanaf 16 jaar. Voor
meer informatie, zie de flyer in de bijlage.

15. Rectificatie diploma’s

Vorig jaar zijn er 2 leerlingen met hun
bijbehorende diploma’s vergeten in de laatste
nieuwsbrief van vorig jaar: Menga van
Vorstenbosch heeft het branche certificaat
Textiel behaald en Milan Hak het
schoolcertificaat Textiel. Uiteraard ook voor
deze leerlingen onze hartelijke felicitaties!
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16.Bijlage Kas Kompas
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