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Kalenderactiviteiten
6 november

Studiedag

8 november

Leerlingenraad

20 november

Koffie-uurtje

22 november

Rapport groep 8

28 november

Pepernotendag

5 december

Sinterklaasfeest

13 december

Leerlingenraad

18 december

Kerststukjes maken

19 december

Kerstavondviering

23 dec 2019 t/m 3 jan 2020

Kerstvakantie

Bericht van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De herfstvakantie staat alweer voor de deur, waarmee we de eerste
periode van het schooljaar 2019-2020 afsluiten. De vakantie begint
vrijdag voor alle leerlingen om 12.00u.
Maandag 7 oktober hebben wij alle leerkrachten in het zonnetje
gezet voor de dag van de leerkracht. Wij willen u en uw kind
bedanken voor de bijdrage. De creaties van de versierde theezakjes
waren prachtig en de leraren totaal verrast. We hebben de zakjes
verzameld in een vrolijke theedoos. Bedankt allen!
Het eerste koffie-uurtje op de Bussel staat gepland op woensdag 20
november. Dit is een ontmoetingsvorm die ontstaan is vanuit
ouderbetrokkenheid. Op deze manier willen wij met u graag brainstormen over een bepaald
onderwerp in een informele setting. Er staat geen thema centraal, maar we zijn vooral
benieuwd waar u het over wilt hebben. Hopelijk bent u erbij van 8.30u-9.30u. De koffie en
thee staat voor u klaar!
Ook op onze school beginnen wij het personeelstekort te voelen. Binnen stichting
Scala wordt er al een aantal jaren met een vervangingspool gewerkt. Bij
ziekte/absentie van een leerkracht kon daar een beroep op worden gedaan. Deze
pool is door personeelstekort en met allerlei langdurige vervangingen( denk aan
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of langdurige ziekte) nagenoeg leeg. De afgelopen
weken hebben we ziekte en absentie redelijk kunnen opvangen, maar in de toekomst kan
het zijn dat groepen worden opgedeeld. De leerkrachten hebben allemaal een noodplan
klaar liggen naar welke groep (en) hun kinderen gaan indien er geen vervanger beschikbaar
is. Houdt u er alsjeblieft rekening mee dat het ook kan gaan voorkomen dat een groep naar
huis gestuurd moet gaan worden. U kunt erop vertrouwen dat wij ons uiterste best zullen

doen om dit te voorkomen. Mocht u nog leerkrachten kennen of heeft u zelf de
bevoegdheid, dan houden wij ons zeer aanbevolen. Woensdag 6 november is er weer een
onderwijsstakingsdag, waar we ook het signaal over het lerarentekort onder de aandacht
willen brengen. Voor de leerlingen van de Bussel was een vrije dag gepland op woensdag 6
november, in verband met een studiedag voor het team. De staking heeft dus geen
gevolgen voor de leerlingen en u als ouder/verzorger.
De gemeente Heusden heeft enige tijd geleden een bezoek gebracht aan de Bussel om het
huisvestingsprobleem te bekijken. Op dit moment hebben we 15 groepen en zitten alle
ruimtes in de school vol. Het grondonderzoek voor de nieuwbouw loopt nog steeds en gezien
het aantal aanmeldingen is er een tijdelijke oplossing nodig. Er ligt op dit moment een plan
van aanpak om één lokaal bij te maken en een teamkamer te creëren. Wij houden u op de
hoogte van de mogelijke ontwikkelingen.
Voor nu wensen wij u en uw kind(eren) een prettige herfstvakantie en hopen iedereen weer
te zien op maandag 21 oktober.
Alice van Beers & Yvet van der Sterren.
AVG wetgeving
Stichting Scala heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Om dat doel te bereiken is het nodig om gegevens van de
kinderen vast te leggen en op andere manieren te verwerken. Zo
hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden
als leerling op onze school en om de leerresultaten bij te houden.
Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar
andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en de leerplichtambtenaar.
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die
we met u en uw kind hebben of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. In
sommige gevallen verwerken wij gegevens omdat wij het belangrijk en gerechtvaardigd
vinden om dat te doen. Wij maken daarbij altijd een afweging tussen ons belang en het
belang en de privacy van uw kind.
In de overige gevallen zullen wij u toestemming vragen om gegevens van uw kind te
verwerken. De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijfduur van uw kind. U kunt een
eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen of intrekken. Jaarlijks
zullen we u wijzen op uw recht om de eerder gegeven toestemming te wijzigen of in te
trekken. U kunt uw toestemming intrekken via het info e-mailadres van uw school of door
rechtstreeks te malen naar de schooldirectie.

Bericht van Het Centrum voor tandzorg
Ieder kind moet minstens tweemaal per jaar naar de
tandarts!
En…… het kost je niets!!
Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Gezondheid van uw
kind staat centraal, tanden behoren daar natuurlijk ook bij. Een kindergebit is nog in
ontwikkeling en dat wil je goed begeleiden. Minimaal tweemaal per jaar naar de tandarts is
noodzakelijk. Je totale gezondheid kan er van afhangen maar ook het sociaal functioneren
en latere kansen op de arbeidsmarkt. Recent was het volop in het nieuws: 20% van de
kinderen in Nederland gaat niet naar de tandarts! In gezinnen waar de ouders niet of weinig
naar de tandarts gaan is dat zelfs 50%.In Nederland is de tandarts voor kinderen tot 18 jaar
onderdeel van de basisverzekering. Het kost dus helemaal niets, ook geen eigen risico.
Heeft u zelf een tandarts, neem uw kind (eren) dan mee naar uw tandarts en zorg dat ze
tweemaal per jaar voor controle en advies gaan. Uw kind kan ook gebruik maken van de
schooltandarts die bij ons op school komt (tweemaal per schooljaar).

Aanmelden kan via school. (Vraag ons voor een inschrijfformulier) Ook kunt u uw kind
aanmelden voor de schooltandarts via Centrum voor Tandzorg: www.centrumtandzorg.nl |
telefoon: 073-6416565. Wilt u liever gebruik maken van de vaste praktijklocaties, dat is ook
mogelijk.
· Eekbrouwersweg 4 • 5233 VG ’s-Hertogenbosch
· Groote Wielenlaan 109 • 5247 JB Rosmalen
LmO (Leren met Ouders)
Beste ouders,
Eens per jaar breng ik u op de hoogte van de mogelijkheid om mee te doen
met Leren met Ouders.
Op de Bussel kunt u, onder schooltijd, uw kind begeleiden bij een bepaald
vak. U als ouder wordt geholpen door ondergetekende.
Waarom biedt bassischool De Bussel dit aan?
Het is gebleken dat kinderen onder begeleiding van hun ouder of een andere
vertrouwenspersoon , in een één op één situatie, heel goed tot leren komen. De kinderen
krijgen de gehele lestijd begeleiding en kunnen zo heel intensief oefenen.
Als uw kind zich fijn voelt in de klas, met voldoende vriendjes en vriendinnetjes en het leren
gaat gemakkelijk dan bent u als ouder blij met school. U praat met uw kind over hoe het
gaat maar het blijft bij korte verhalen. LmO is een manier om meer in de leefwereld van uw
kind te stappen, te zien wat, hoe en hoeveel uw kind leert met als bijkomend pluspunt dat
uw kind een vak nog beter uit kan diepen.
Het kan ook zijn dat uw kind extra uitdaging nodig heeft. Met LmO ontdekt u samen
spannende materialen of werkvormen. Uw kind leert zo een uitdaging aan te gaan, vallen,
weer opstaan en verder te gaan; het leren leren.
Soms heeft een kind moeite heeft met een bepaald vak. Dan kunt u er ook voor uw kind zijn.
U behandelt de stof van de klas bij LmO en samen met u bekijken we wat uw kind extra
nodig heeft. Zo biedt u uw kind extra intensieve oefenmomenten.
Op dit moment zijn er zo’n 45 leerlingen die samen met een begeleider gebruik maken van
LmO.
Dit kan van één tot meerdere keren per week.
Bent u nieuwsgierig en wilt u wel eens zien hoe het in de praktijk werkt dan bent u van harte
welkom om een kijkje te komen nemen. Elke ochtend is er LmO onder begeleiding met
uitzondering van de woensdag.
U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Ik hoop u een keer te mogen begroeten.
Met een hartelijke groet,
Carla van Tuijl,
Coördinator LmO De Bussel en LmO Scalascholen
Sport- en Beweegteam Scala
‘Red jezelf, red je vriendje’
Alle groepen 7 binnen de Scala scholen gaan twee keer per jaar naar ‘Red
jezelf, red je vriendje’. Deze gymexcursie, met toegevoegde waarde voor
het bewegingsonderwijs, is een samenwerkingsactiviteit tussen het Scala
Sport- en Beweegteam, de sportacademie van het Koning Willem 1
college en het Gemeentelijk Sportbedrijf. Onze groepen 7 gaan in
november en maart naar zwembad Die Heygrave in Vlijmen. De leerlingen
volgen bij RJRJV een oefen/testprogramma in het water. Alle belangrijke
vaardigheden en jezelf (en een ander) te kunnen redden tijdens calamiteiten in en om het
water komen bij RJRJV aan bod; zwemmen bij golfslag en met schaatsen aan, jezelf weer in
veiligheid brengen na omgeslagen te zijn met een bootje, jezelf zwemmend oriënteren in

troebel water, veilig aan de kant komen als je door het ijs gezakt zou zijn en het redden van
een ander.
De leerlingen beleven erg veel plezier aan deze activiteit. Doordat ze tijdens RJRJV leren en
oefenen wat je het best kunt doen als je onverwacht en ongewild in het water valt, vergroten
de leerlingen hun vaardigheden, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen te water. Ook voor ouders
is dit goed om te weten, bijv. met het oog op zelfstandig naar het zwembad gaan. ‘Red
jezelf, red je vriendje’ is geen vervanger voor het vroegere ‘schoolzwemmen’. Wij wensen de
kinderen van groep 7 veel plezier en succes!
Wist u dat?
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Groep 8 op kamp is geweest?
Ze een té gekke week hebben gehad?
We dus kunnen stellen dat ze bofkonten zijn?
We heel blij zijn met uw hulp hier op school?
Er heel veel ouders hebben voorgelezen in de Kinderboekenweek?
We u daar heel erg voor bedanken?
We uw hulp ook heel goed kunnen gebruiken als medewerker bij de
TSO (TussenSchoolseOpvang)?
Daar een vergoeding tegenover staat?
U het wellicht ook heel fijn vindt om úw kind onbezorgd op school over te laten blijven?
We u dankbaar zijn als u erover na wilt denken om u hiervoor in te zetten?
Het bijzonder verlof aanvragen loopt via Social Schools?
https://debussel.nl/social-schools/
We een verbeterteam hebben? Zie webpagina voor meer info:
https://debussel.nl/disciplines/het-verbeterteam/

