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Welkom op school

Lenne Baselmans en Noela van Aaken zijn in januari gestart bij
meester Frans in groep 1-2.

Op de koffie bij de directeur
Vorige week maandag heb ik samen met enkele ouders de volgende
onderwerpen besproken. Het onderwerp communicatie kwam aan bod. Welke
media wordt waarvoor gebruikt? En wordt de maandbrief gelezen? Daar heb ik
antwoord op gekregen. Ook heb ik tips gekregen om specifieker te zijn in de
informatie die de deur uitgaat, omdat algemene informatie soms ook voor
verwarring zorgt bij mensen die niet betrokken hoeven te zijn. Verder zijn wij
met het team bezig met de visie van de school en hebben we besproken hoe
we ouders (en leerlingen) hierbij kunnen betrekken. Binnenkort komt de vraag
welke ouders mee willen denken over de visie van onze school. Verder is de vraag gesteld
hoe het zit met de kansen op een continurooster. Deze vraag heb ik dinsdagavond
meegenomen naar de MR-vergadering en ook daarover hoort u binnenkort meer. Voor mij
was het een prettige bijeenkomst met fijne input om de school weer een stap verder te
brengen. Over een paar weken zal er weer een uitnodiging komen op een andere ochtend. Ik
kies bewust voor verschillende ochtenden om zo een breed mogelijk publiek binnen te krijgen.
Verder hoop ik dat u de weg naar binnen ook zonder dit soort momentjes kunt blijven vinden.
Ik kan helaas niet zeggen welke vaste dagen ik aanwezig ben, maar de teamleden weten altijd
waar ik ben en via de mail ben ik zeer goed bereikbaar om een afspraak te maken. Wie weet
zie ik u de volgende keer.
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Vakantierooster 2018 / 2019
Goed om vooraf te weten dat wij ook in volgend schooljaar alle vrijdagen voor een vakantie
continurooster draaien. Handig om vast te weten mocht u met vakantieplannen zitten.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie :
Carnavalsvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaartsweekend:
2de pinksterdag:
Zomervakantie:

15-10-2018 t/m 19-10 2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
04-03-2019 t/m 08-03-2019
22-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019
08-07-2019 t/m 16-08-2019

De studiedagen volgen later. Deze zijn nog niet bekend.
Rapport
Op 6 februari om 15.15 u krijgt uw kind het vernieuwde rapport van onze school mee naar
huis. Wij zijn ontzettend trots op het prachtige ontwerp. Wij hopen de ontwikkeling van uw kind
goed te kunnen beschrijven in dit rapport. De kinderen krijgen een mooie map mee die hun
hele schoolloopbaan mee zou moeten kunnen gaan. Onze vraag aan iedereen is er dus zuinig
en zorgvuldig mee om te gaan. Wij vragen u om het rapport in de tas op de ouderavond van
27 febr of 1 maart mee te nemen naar school zodat we het kunnen gebruiken als praatpapier.
Mocht u daarna nog behoefte hebben om het mee naar huis te nemen kan dat altijd in overleg
met de leerkracht. In het rapport zit uitleg hoe het rapport te kunnen lezen. Mocht u toch
vragen over de leesbaarheid hebben dan vragen wij die wel te stellen maar het liefst niet
tijdens de ouderavond, omdat wij dan inhoudelijk een gesprek met u hebben over de
ontwikkeling van uw kind zoals die beschreven staat in het rapport. Dit jaar plannen we ook de
oudergesprekken voor het eerst digitaal via Parro. Er wordt in de basis 1 tijd gereserveerd per
kind. Mocht er om wat voor reden dan ook meer tijd nodig zijn dan kan er na het gesprek een
extra gesprek gepland worden. Zo ook bij gescheiden ouders die echt onmogelijk samen
kunnen komen. Wij vragen de tweede ouder zelf even contact op te nemen met de
leerkrachten voor een gesprek. Wij gaan ervan uit dat de ouders onderling dan afspreken wie
zich inschrijft via Parro. Mocht u daar nog opmerkingen/vragen over hebben horen wij die
graag, maar ook liever niet tijdens de oudergesprekken, omdat we dat zonde van de tijd
vinden. Het dient dan echt te gaan over uw kind. Feedback op het rapport en op de planning
van de ouderavonden zijn dus wel welkom.
Voor groep 8 zijn de oudergesprekken van 27 februari en 1 maart de adviesgesprekken, hierin
wordt het onderwijskundig rapport besproken. Dit gesprek vindt plaats samen met uw kind.
Ook de kinderen van groep 7 mogen bij het gesprek aanwezig zijn. Zij krijgen een voorlopige
richting voor het Voortgezet Onderwijs te horen tijdens het gesprek.

Voornemen meester Frans
Meester Frans heeft 2 weken geleden aangegeven na een lange worsteling dat
hij per 1 november 2018 gaat stoppen als meester. Wij vinden dat ontzettend
jammer uiteraard, maar snappen zijn keuze wel. Hij heeft nog zoveel andere
ambities en die gunnen wij hem ook. Gelukkig duurt dat nog even en zal Meester
Frans tot het einde van zijn onderwijs carrière bij ons op school met vol
enthousiasme onze meester Frans zijn.
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Sparen voor de school bij de jumbo
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die
geholpen heeft bij het sparen en het scannen van
de punten. We hebben als “enige Eerselse
school” een prachtige derde plaats gehaald met
het mooie bedrag van €395,94. We gaan er op de
webshop iets moois van kopen. Het zal klein
spelmateriaal worden voor binnen en eventueel
voor buiten op het speelplein.

Impuls Muziekonderwijs
In samenwerking met Art4u en de muziekvereniging De Volharding
hebben we het voor elkaar gekregen om subsidie van het rijk te
ontvangen om een impuls te geven aan muziekonderwijs. Muziek maken
is heel gezond voor de samenwerking van de beide hersenhelften.
Daarnaast leert het maken van muziek een kind ook doorzetten, is het een goede
geheugenoefening en zorgt het vooral voor samen plezier beleven wat de
sociale ontwikkeling weer ten goede komt. Wij zijn van mening dat als je
“beleef het leren” uit wilt stralen zo’n muziekimpuls een welkome aanvulling is
op ons huidige aanbod. 3 jaar lang zullen we begeleidt worden om uiteindelijk
zelf een mooie doorgaande lijn muziekonderwijs neer te kunnen zetten van
groep 1 t/m groep 8. Natuurlijk vraagt dit ook een grote investering vanuit de
school zelf. We zijn nog bezig om de begroting hieromtrent sluitend te maken,
maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen.

Click Sport
Beste kinderen,
Het is weer zo ver! Bijna gaat de nieuwe Click Sport periode weer van
start.
In week 5 krijg je het Click magazine mee naar huis. In dit magazine staan
een hoop leuke activiteiten, zoals nieuwe sporten, een woordzoeker met
prijsvraag en nog veel meer.
Ook kan je kiezen voor allerlei sportieve pakketten, waarin de binnensport centraal staan.
Let op: vanaf deze periode heb je meerdere mogelijkheden op verschillende dagen!
In de gemeente Eersel kun je je op 3 verschillende dagen inschrijven.
Op maandag in Eersel (sporthal de Kraanvogel).
Op dinsdag in Vessem (sporthal d’n Boogerd).
Op donderdag in Eersel (sporthal de Kraanvogel).
Er zullen dan in een periode van 7 weken, na school ( 16.00 uur tot 17.00 uur) verschillende
sporten worden aangeboden, waaronder: Turnen, Honkbal, Volleybal, Archery Tag,
zelfverdediging,
Facebook games en superheldenspel.
Schrijf je snel in vóór woensdag 7 februari 13.00 uur via het inschrijfformulier op
www.clicksport.nl
Hopelijk tot bij Click Sport!
Een sportieve groet,
Freek Bijnen, Benthe Schoenmakers, Daan Vermeulen en Anne Roos
Combinatiefunctionarissen Sport gemeente Eerse
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Carnaval
Groep 1/2 viert op donderdagochtend 8 februari carnaval. Zij
mogen op deze dag verkleed op school komen. De prins en
prinses zijn natuurlijk ook van de partij op deze ochtend. De
donderdagmiddag wordt door de groepsleerkracht ingevuld. De
kinderen kunnen zich ook opgeven voor een optreden. Dit
moeten ze even doorgeven aan meester Frans.

Groep 3 t/m 8 viert op vrijdag 9 februari carnaval.
Let op! Continurooster tot 14.00 uur.
De kinderen komen in de ochtend al in carnavalskleding op school!

We zullen deze ochtend in carnavalssferen komen door middel van de
‘Zwetsland got’s talentshow’
Wij zijn heel erg nieuwsgierig naar de talenten in Duizel. Geef je dus snel op! Vul
onderstaand formulier in en lever dit in bij je groepsleerkracht.
Dit strookje graag uiterlijk 2 februari inleveren!

Na deze show zullen we in de klas lunchen.
Zorg dat uw kind(eren) een lunch bij zich heeft (hebben).
We organiseren op deze dag ook een optocht die eindigt bij de Donk.
De optocht start uiterlijk om 13.00 uur. De kinderen die hiervoor nog attributen nodig hebben
vanuit thuis mogen deze rond 12.15 uur gaan halen. Omdat er geen brigadier zal staan is het
noodzakelijk dat u uw kind aan school op komt halen. Mocht dit het geval zijn, graag even
melden bij de groepsleerkracht zodat zij weten wie er tussentijds afwezig is. Deze kinderen
moeten uiterlijk om 12.45 uur terug op school zijn om op te stellen.
Er wordt tijdens de optocht gejureerd. Er worden dit jaar vier prijzen uitgereikt:
 De Prins trofee: Deze prijs wordt gewonnen door de groep of het individu die het
beste aansluit bij de prins en/of jeugdprins.
 De creativiteitsprijs: Deze prijs wordt gewonnen door de groep of het individu die op
de creatiefste manier een thema/motto weet uit te werken.
 De humorprijs: Deze prijs wordt gewonnen door de groep of individu
die ons het meest aan het lachen krijgt.
 De leukste act: Deze prijs wordt gewonnen door de groep of individu
die tijdens de optocht het leukste toneelspel/dans opvoert.
Je mag als individu of groep meedoen. Dit kan een groep kinderen zijn uit dezelfde klas, maar
ook uit verschillende klassen. De kinderen die niet met een wagen of groep meelopen, lopen
met de juf mee in de optocht.
De kleuters mogen onder begeleiding van eigen ouders meelopen met de optocht op vrijdag
om 13.00 uur (12.45 uur opstellen), maar mogen niet mee naar binnen bij de Donk. Zij moeten
op het inschrijfstrookje apart vermelden wie hen zal begeleiden.
Voor deze optocht kan uw kind zich ook opgeven door onderstaande strook in te vullen en in
te leveren bij de groepsleerkracht.
Dit strookje graag uiterlijk 2 februari inleveren!
Wegens veiligheid mogen er tijdens de optocht geen gemotoriseerde wagens
meerijden!!
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Om 14.00 uur is het schoolcarnaval afgelopen. Er staan brigadiers bij de Donk. De kinderen
kunnen vanaf de Donk opgehaald worden of zelf naar huis gaan.
Alaaf!
De werkgroep carnaval: Adriënne, Hanneke, juf Ellen en juf Nicolle
-------------------------------------------------------------------------Inschrijven Zwetsland got’s talent:
Deelnemers:___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
Muziek: ja/ nee
Soort act:______________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------Inschrijven optocht:
Thema/ motto:__________________________________________________
Groepsnaam:__________________________________________________
Deelnemers:___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
Muziek: ja/ nee

Leerlingenraad
In december is de leerlingenraad met het idee gekomen om de gymles leuker te maken door
deze zelf te bedenken. Nu start vandaag, 31 januari, een groepje kinderen uit groep 7b-8 met
het geven van de gymles. Zij hebben de les voorbereid en zelf gegeven aan groep 3 t/m 8. De
volgende gymles die gegeven gaat worden door kinderen uit groep 7b-8 staat gepland op 28
februari.

Groep 7/8
Wisseling werkdagen
Juf Manon en Nicolle hebben beide een gewijzigde werktijdfactor. Vanaf 1 januari is op de
woensdagen juf Manon de even weken in de klas en juf Nicolle de oneven weken.
Terugkommiddag
Op dinsdagmiddag 30 januari zijn de kinderen die
vorig jaar in groep 8 zaten terug naar school
gekomen om te vertellen over het leven van een
brugklasser. De kinderen uit groep 8 vonden het erg
interessant om te horen hoe het er op de middelbare
school aan toe gaat! Ze kregen de kans om vragen te
stellen, in de boeken te neuzen en punten en roosters
in te zien. Het was een geslaagde middag!
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Kalender februari
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