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Welkom op school
We willen Lara Kox, Eef Oomen, Teun Staps en Lara
Taha welkom heten op onze school.

Oproep versiergroep
Wij zoeken jouw hulp! Wat doen wij? Zes keer per jaar versieren we de school: voor de herfst,
Sint, kerst, carnaval, voorjaar en zomer. We zijn hier een dondermiddag na schooltijd mee
bezig. Dus heel veel tijd kost het niet. Je kinderen kunnen eventueel op school blijven, daar
hoef je dus niet speciaal oppas voor te regelen.
Lijkt het je leuk om ervoor te zorgen dat de school er gezellig uitziet, meld je dan aan bij Peggy
Castelijns (graatpeggy1981@hotmail.com of tel: 06-33983845).

Afscheid meester Frans
Op vrijdag 2 november neemt meester Frans afscheid van onze school. Wij
zullen er onder schooltijd met de kinderen en Frans een gedenkwaardige
dag van maken. Ook zullen wij op vrijdagmiddag van 17.00 u tot 18.30 u
een receptie organiseren op school voor alle ouders, leerlingen, oudleerlingen en andere betrokkenen die graag afscheid willen komen nemen
van meester Frans. Iedereen is welkom! Kent u mensen die daar ook graag
bij zouden willen zijn, nodig ze gerust uit! Op zaterdag 3 november zullen wij
als team met andere genodigden bij Frans afscheid nemen van onze wel
gewaardeerde collega.
De procedure voor de invulling van de ontstane vacature is in volle gang.
Maandbrief versus Social Schools (SS)
De overgang van Parro naar Social Schools geeft wat verwarring. Sommige dingen die wel
konden in Parro kunnen nog niet in Social Schools. B.v. een minigroepje aanmaken of een
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markeringsteken(pushbericht) als er een persoonlijk berichtje is. Miranda heeft vorige week
met Social Schools contact gehad om onze behoeftes hierin te bespreken. Zij geven aan dat
er bij de nieuwe release veel verbeterd zal gaan worden. Dit zal binnen enkele weken
gebeuren. Verder is het voor ouders en voor ons ook wennen hoe we bv een persoonlijk
gesprekje kunnen starten. Maar ook foto’s toevoegen aan een gesprek enz... Via deze link kun
je als ouder informatie krijgen over de verschillende functies: Klik Hier
Wat voor ons een waardevolle aanvulling is,
is de kalender en de weekbrief. Maar ook de
“facebook” achtige omgeving waarop we ook
algemene informatie kwijt kunnen. Waar we
nu mee worstelen en wat we ook in de MR
besproken hebben is hoe we de informatie zo efficiënt mogelijk bij ouders krijgen. Hoe zorgen
we ervoor dat we geen overkill krijgen via 3 verschillende kanalen, namelijk mail vanuit
ParnasSys, Social Schools en de maandbrief. Voor nu heb ik het volgende intern afgesproken.
Algemene berichten komen op vrijdag via Social Schools (net voor de weekbrief uit SS
verschijnt). Deze worden verzorgd door de administratie of directie. De leerkrachten verzorgen
de groepsberichten, waarbij zij de opdracht krijgen om ouders ook niet te overladen. Liever 1 x
in de week een overzicht van de week dan elke dag een bericht. De maandbrief verschijnt niet
meer structureel, want dat lijkt vooral reclame te worden van externe instanties. Deze zaken
gaan we bundelen en blijven gebundeld via de mail naar u toekomen op het moment dat wij
het nodig vinden, maar niet structureel elke maand meer. Dit betekent dat dit de laatste
structurele maandbrief is die u ontvangt van ons. Wij ontvangen in de komende periode graag
feedback van ouders hoe u dit ervaart, zodat we weten of we goed bezig zijn, of dingen
moeten aanscherpen.
Kinderboekenweek

Het is weer bijna Kinderboekenweek!
Dat betekent dat er veel aandacht is voor lezen en leuke kinderboeken.
Ieder jaar is er een thema en dat is dit jaar Vriendschap: Kom erbij!
Ook bij de bibliotheek worden er veel leuke activiteiten georganiseerd in deze weken.
Zo is er een echte Vriendenkahootquiz voor kinderen in groep 6,7,8, waar je met je vriendje of
vriendinnetje aan mee kunt doen.
Dit kan in de bibliotheek in Eersel, Budel, Valkenswaard, Bladel en Oirschot.
Geef je samen op, neem je tablet of telefoon mee en kom naar de bibliotheek en win een
leuke prijs!!!
Opgeven kan via de site van Bibliotheek de Kempen.
Maar er zijn nog veel meer leuke dingen te doen: voorleesuurtjes, workshops,
theatervoorstellingen!
Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl voor het complete programma.
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GGD informatieavond: Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen

Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor
dan gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. Met de juiste
aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom
organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een
informatieavond voor ouders van kinderen met poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat
kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij
ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1
tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact
hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en
praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De
kosten voor deze avond zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.

Kinderuniversiteit
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg
University een aantal colleges voor ALLE kinderen uit groep 6,
7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de
campus van Tilburg University laten kinderen kennis maken
met wetenschap. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die
alles over het collegeonderwerp af weten. Jaarlijks bezoeken
honderden kinderen uit verschillende provincies deze colleges
die zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de
kinderen, hun ouders/begeleiders, de scholen en niet in de
laatste plaats door de hoogleraren zelf.
Het eerste college van schooljaar 2018-2019 staat gepland op
woensdagmiddag 31 oktober (15.00-16.00u). Professor
(milieu-economie en klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh neemt
de kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied dat momenteel
volop in de belangstelling staat. De titel van het college is:
‘Lekker warm?’.
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ATB-tocht Eersel zondag 7 oktober

TWC De Contente te Eersel organiseert ATB Marathon op zondag 7 oktober 2018 met
afstanden van 35-50-75-100 km en de Rabobank-kidstour van 17km
Onder de deelnemers wordt een MIO Cyclo 505 navigatie verloot plus diverse andere prijzen.
Uiteraard krijgen alle deelnemers een gratis HotDog.
De route voor de lange afstanden gaat door de Kempische bossen. Het bijzondere van ‘De
Contente marathon’ is dat het parcours 95% onverhard is, veel singletracks bevat en die door
het prachtige bosgebied rondom Eersel is uitgezet. Ook dit jaar wordt u weer gefotografeerd
op een verrassende plaats.
Er kan worden gestart tussen 08.00 en 10.00 uur.
Jeugd en ouders met kinderen kunnen zelfstandig
(tussen 8 en 10) of in groepsverband onder
begeleiding van jeugdbegeleiders van TWC De
Contente de Rabobank kidstour fietsen. Deze
vertrekken als groep om 10 uur.
Op het parcours zijn in totaal 3 verzorgingsplaatsen.
Voor alle deelnemers zijn een of meerdere rustposten
ingericht met sportdrank, fruit, en koeken.
De kosten voor deelname aan deze tocht bedragen:
35 en 55 km - € 4,00
75 en 100 km - € 8,50
Voor jeugd t/m 15 jaar - € 1,00
NTFU leden krijgen €1 of €2 korting afhankelijk van de afstand

.

Inschrijving, start en finish op sportpark De Dieprijt bij DES (atletiekvereniging), ter
hoogte van de Postelseweg 71 te Eersel. Aldaar volg de instructies van de
parkeerwachters.
Bewaakte fietsenstalling en douche- en kleedgelegenheid is aanwezig.
Tot zondag 7 oktober 2018 bij sportpark De Dieprijt
Voor nadere info: www. contente.nl
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