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Welkom op school
We willen Nanne en Zara Roest, Nick van Heukelom, Eline
Veeger, Gijs Kox en Berend Verschuren van harte welkom heten
op onze school.

Fijne start
Welkom in schooljaar 1819. We hebben een mooie eerste week gehad. Elk schooljaar is het
weer even wennen aan nieuwe dingen. Dit jaar helemaal. Nieuwe groepssamenstellingen,
andere lokalen. Allemaal even zoeken. Goed om te zien hoe dit soort processen snel op zijn
plek vallen. De komende weken ligt behalve het accent op de leervakken ook heel erg het
accent op groepsvorming en op elkaar leren kennen. Dit zijn hele belangrijke weken in een
schooljaar en worden door mensen vaak onderschat. Elke groep gaat door de voor ons
bekende fases van groepsvormingsprocessen heen. De groepen zullen dus allerlei activiteiten
doen die dit proces positief zullen stimuleren en sturen. Hiervoor gebruiken wij zoals u van ons
gewend bent de methodiek van de vreedzame school. Wij hebben er weer zin in. Op naar
zomer 2019!

Mediatie
We hebben aan het einde van vorig schooljaar weer mediatoren opgeleid die samen met de
mediatoren die er al waren en nu in groep 8 zitten mee zullen gaan helpen bij het oplossen
van kleine onenigheden zodat het geen grote ruzies gaan worden. Verder zal Juf Manon de
mediatoren heel snel een keer bij elkaar roepen om ze weer bij te praten en er zal nog 1
nieuwe mediator gezocht worden in groep 7, omdat er een opgeleide mediator helaas onze
school heeft verlaten.
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Gym
Gym
U zult gemerkt hebben dat we in verschillende groepssamenstellingen gaan gymmen. Dit is
heel bewust gekozen. Passend bij ons motto: vanuit eigenheid samen in ontwikkeling. Dit
“samen” hangt niet af van de groep waarin je zit. Kinderen moeten zich in hun toekomst
staande kunnen houden in allerlei soorten groepen. Zo kunnen we dat veilig en kleinschalig al
oefenen.
Ook nieuw dit jaar; onze gymfunctionaris Anne Roos geeft op maandag de toestellessen en zij
gaat voor het eerst gebruik maken van een objectief
observatie-instrument waardoor er een goed beeld van de
motorische ontwikkeling gemaakt kan worden. Een sportfolio.
Dit gaat een onderdeel worden van ons rapport. Signalen die
hieruit naar voren komen worden met ouders en leerkrachten
besproken. Zo gaan we uw kind ook op motorisch gebied nog
professioneler volgen in zijn of haar ontwikkeling. Anne Roos
doet ook de screening van de MRT bij de kleuters elk jaar. Dat
is ook waarom ook kleuters mee gaan gymen bij Anne.

Afscheid juf Conny
Op 1 oktober as. zullen wij afscheid gaan nemen van onze intern begeleider juf Conny. Voor
sommigen misschien wat minder bekend, voor anderen een steun en toeverlaat. Wij wensen
juf Conny heel veel succes en plezier in haar toekomst. Wij gunnen haar haar persoonlijke
ontwikkeling en alle mooie dingen die zij in de toekomst op haar pad zal krijgen.
In dit startnieuws zal onze nieuwe collega ( nieuwe IB-er) zich aan u voorstellen. Juf Yvonne
Timmermans zal vanaf 1 oktober de plek innemen van juf Conny. De overdracht van de
zorgdossiers zullen beide dames goed samen oppakken. Daar heb ik het volste vertrouwen in.
Beste ouders,
De meesten van jullie kennen mij niet of onvoldoende. En dat is een goed
teken, dat betekent dat er weinig of geen zorgen zijn rondom de
ontwikkeling van uw zoon en/of dochter.
Het afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest als intern begeleider op
Basisschool De Vest en Sint Jan.
Op 1 oktober neem ik afscheid. Ik heb er het volste vertrouwen in dat mijn
opvolgster Yvonne Timmermans de zorgdossiers goed zal overnemen.
De ouders van de leerlingen waarbij ik afgelopen jaar betrokken ben
geweest wil ik heel hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en
het vertrouwen.
Ik wens jullie en jullie kinderen alle goeds, veel geluk en nog een mooie en fijne tijd op deze
scholen.
Warme groet,
Conny de Kinderen

Op 1 november as. zullen wij dan ook echt afscheid gaan nemen van meester Frans. Na de
herfstvakantie zullen juf Wilma en juf Manon op zijn plek gaan komen en komt er een vacature
in groep 678. Deze vacature komt volgende week online. Mocht u mogelijke kandidaten
kennen, dan mogen zij altijd contact met ons opnemen voor vragen.
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Even voorstellen
Mijn naam is Yvonne Timmermans, 36 jaar, getrouwd met Frank en trots op
mijn twee kinderen Tjeu en Luuk van 8 en 7 jaar. Ik ben opgegroeid in
Vessem, maar heb ondertussen al meer dan tien jaar een leven samen met
mijn gezin opgebouwd in Middelbeers. In mijn vrije tijd heb ik een aantal
sportieve bezigheden: Fietsen, wandelen en hardlopen. Wekelijks ben ik op
het voetbalveld te vinden voor het supporteren van mijn zonen bij de Beerse
Boys. Wellicht kennen ouders mij nog van het korfbal, dat ik altijd fanatiek
gespeeld heb bij KV Vessem.
Vanaf 1 oktober ga ik werken als Intern Begeleider bij de clusterscholen JandeVest, een
nieuwe uitdaging waar ik heel veel zin in heb. Momenteel ben ik al weer 15 jaar werkzaam bij
de onderwijsstichting SKOBOS. Het is fijn dat ik hier heel veel kansen heb gekregen om mij te
ontwikkelen, maar nu ben ik klaar voor de volgende stap. Binnen SKOBOS ben ik tot 2,5 jaar
geleden als Intern Begeleider werkzaam geweest. Daarna heb ik het TaalBOS (de taalklas
van SKOBOS) opgezet en gewerkt als leerkracht NT 2, taal coördinator en Ambulant
Begeleider NT2.
Ik heb er super veel zin in om te gaan starten op de scholen in Duizel en Hoogeloon. Ik krijg er
energie van om te gaan werken met twee verschillende teams en twee verschillende scholen
in twee verschillende dorpen. U bent vanaf 1 oktober van harte welkom om kennis te komen
maken met mij, loop gerust eens binnen voor een praatje!
Juf Franka
Het is alweer bijna een jaar geleden dat wij afscheid hebben moeten
nemen van onze lieve collega juf Franka. Ze komt nog vaak voorbij
binnen ons team en is nog altijd en elke dag in onze gedachte.
Ondertussen hebben we een mooi fotoboek als herinnering aan juf
Franka in de hal staan. Iedereen is welkom om er eens doorheen te
bladeren. Verder hebben we een permanent herdenkhoekje voor haar
in onze koffiekamer.

Social Schools
Vergeet u zichzelf aub niet te
koppelen aan Social Schools
3.0. U gaat anders belangrijke
informatie missen, want vanaf 1
september doen wij niks meer
met Parro.
Denkt u er ook aub aan uw profiel te vullen. Dit zijn uw persoonsgegevens en u bepaalt zelf
hoever u daarin gaat. Door de wet op de AVG is het niet meer zo vanzelfsprekend dat er
volledige klassenlijsten meegaan. Als u er in elk geval voor zorgt dat andere ouders contact op
kunnen nemen i.v.m. bijvoorbeeld afspreken dan zijn we al een heel eind. Wij gaan dat in elk
geval niet meer verzorgen, omdat u dan de grip op uw privacy kwijt bent. U heeft daar vanaf
nu zelf grip op in onze community. Wij gaan ervan uit dat iedereen er op een goede manier
mee omgaat binnen onze community.
Vanuit Social Schools zijn we ook bezig met het vullen van een nieuwe website. Dit heeft wel
even tijd nodig. Wij hopen de nieuwe website rond de herfstvakantie online te hebben. Dat
betekent wel dat onze oude website momenteel niet meer onderhouden wordt en dat daar
verouderde informatie opstaat.
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Feest
Dit schooljaar ( in 2019) bestaat onze school 60 jaar. Verder is juf Ineke
sinds afgelopen 1 augustus (tevens haar verjaardag) 40 jaar in dienst op
de Sint Jan. Wat een bijzondere prestatie. We gaan dit alles samen
vieren en nemen de komende periode de tijd om samen met de
oudervereniging een mooi feestprogramma samen te stellen.

Afval
Wij merken steeds vaker dat steeds meer producten in
aparte verpakkingen zitten. Dat betekent dat onze
afvalcontainers ook steeds sneller vol zijn. En dat betekent
meer afvallasten. Verder vinden wij het ook wel iets wat
niet in ons gedachtegoed past als we gaan kijken naar
gezond omgaan met ons milieu. Daarom willen wij u met
klem vragen of u kinderen fruit, brood(TSO) en drinken in
herbruikbare bakjes en bekers zou willen meegeven. We
gaan nog geen lik op stuk beleid voeren, maar willen u wel vragen daaraan mee te werken. Dit
scheelt ons veel afval. En is beter voor het milieu. Voor het drinken in de groep hoeven
kinderen geen bekers mee te nemen. Die hebben wij op school genoeg. Ze mogen de hele
dag door water drinken. Het is wel handig om alle bakjes en bekers te voorzien van naam.

Groep 6-7-8 naar Technobiel
Op donderdag 6 september gaan de leerlingen van groep 6-7-8 naar de Vest in
Hoogeloon, waar de technobiel van OTIB komt te staan.
De technobiel is een mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen, die voor de keuze
van vervolgonderwijs staan, op allerlei manieren van techniek kunnen proeven.
De Technobiel telt twee verdiepingen waar van alles onderzocht kan worden en is bedoeld
voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en voor de eerste klas van het
voortgezet onderwijs.
Op de eerste verdieping kunnen kinderen onder andere ontdekken hoe een transportband
werkt en hoe ze vliegtuigjes kunnen laten vliegen door er met licht op te schijnen. Maar ook
zijn er de laatste technieken te vinden, zoals Augmented Reality (AR). Met AR-technologie
kun je iemand anders op afstand mee laten kijken en werken. Hoe dat werkt? Ervaar het als je
de vijf storingen in de Cv-ketel moet oplossen! Onze aap BITO, die graag lang onder de
warme douche staat, hoopt op jouw kennis en inzicht.
Een verdieping hoger komen de kinderen in een echte experimenteerzone terecht waar ze
verschillende technische proefjes kunnen doen.
Promotiefilmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=o5JJtgAHzAc
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Oproep: pleegezinnen gezocht
Beste heer, mevrouw,
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan
dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds kinderen die wachten op een
plekje in een pleeggezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Zo ook in uw regio.
Daarom organiseren we op dinsdag 11 september een informatieavond in het gemeentehuis
van Eersel aan de Dijk 15. De avond start om 20.00 uur.
Wilt u helpen?
Om zoveel mogelijk mensen in deze regio te bereiken en te informeren over de
informatieavond, vragen wij uw hulp. Wilt u bijgaande oproep verspreiden onder ouders en
medewerkers van uw school? Een kort bericht in de nieuwsbrief of een poster (zie bijlage)
op het prikbord van uw school kan al heel veel betekenen.
Aanvragen van (extra) materialen
Naast de poster en de oproep (zie bijlage) hebben we ook een speciale pleegzorgkleurplaat
met een kort verhaal van Dolfje Weerwolfje, geschreven door Paul van Loon. Dolfje weerwolfje
is namelijk ook een pleegkind. Deze kleurplaat kan meegegeven worden aan leerlingen tot en
met groep 4. De kleurplaten kunt u kosteloos opvragen via
communicatie@combinatiejeugdzorg.nl.
Ik hoor graag of u wilt helpen om deze informatieavond onder de aandacht te brengen. Voor
vragen ben ik bereikbaar via telnr. 040 702 2610 of e-mailadres
triangel@combinatiejeugdzorg.nl
Met vriendelijke groet,

Gerrinda Janssens-Dangremond
secretarieel medewerker Triangel, centrum voor pleeggezinnen
t. 040 702 2610
secretarieel medewerker Zorgsecretariaat
t. 040 702 2965
Combinatie Jeugdzorg
Nuenenseweg 4 5631 KB Eindhoven
www.combinatiejeugdzorg.nl

Kalender

De kalenderitems kunt u vinden in Social Schools
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