JUNI 2017

Altijd een feestje….. het schoolreisje. Op maandag 12 juni is het zover.
De groepen 1-2 gaan naar de Hooiberg. = bus
De groepen 3-4 gaan naar Dippie Doe. = bus
De groepen 5-6 gaan naar de Efteling.
= bus
De groepen 7-8 gaan naar Fit outdoor Vught (Ijzeren Man). = fiets
Bestemming
Hooiberg Bladel
Dippie Doe
Efteling
Fit Outdoor

Bouw
1-2
3-4
5-6
7-8

Vertrek
09.15
09:15
08:30
09:00

Terug rijden
14.30
15:30
17:00
Fiets

Terug op school
15.00
16:00
17:30
16:00

De brief met extra info die voor uw kind(eren) bestemd is, volgt in een aparte mail.
Wij hebben er in ieder geval al erg veel zin in!
De schoolreiscommissie Judith, Karin, Carien, Manon en Anne-Marie.

Groepsverdeling
Onlangs hebben we u bericht over de terugloop van het aantal leerlingen. Dit betekent voor
ons dat we komend schooljaar met zeven groepen, een groep minder dan afgelopen
schooljaar, gaan werken.
In overleg met het team en de MR hebben we voor onderstaande indeling gekozen.
Groep 1-2 start 24 kinderen
Groep 6
28 kinderen
Groep 3
19 kinderen
Groep 7
21 kinderen
Groep 4
19 kinderen
Groep 8
28 kinderen
Groep 5
28 kinderen
Groep 1-2 krijgt gedurende het schooljaar kinderen die instromen. Dit betekent dat de groep,
na de kerstvakantie boven de 30 kinderen uitkomt. Onze ervaring is dat in de tweede helft
van het schooljaar een aantal groep 2 kinderen meer uitdaging vragen. We willen hierop
inspelen door deze kinderen de mogelijkheid te bieden, na de kerstvakantie, door te stromen
naar groep 3. Deze groep wordt dan een 2-3 combinatie. Deze combinatie is op meerdere
scholen tot volle tevredenheid van kinderen, ouders en leerkrachten gedraaid. Voor alle
duidelijkheid de kinderen van groep 2 beginnen niet versneld aan het leesproces, ze werken

en spelen, zoals alle kinderen in groep 2 aan hun eigen leerdoelen. Om dit proces goed te
laten verlopen is het lokaal van groep 3 komend schooljaar in een van de twee
kleuterlokalen. Zo hebben leerkrachten en kinderen volop gelegenheid om
groepsdoorbrekend te werken.
Uiteraard nemen we de ouders van groep 2 en 3 mee in deze beslissing en houden we u op
de hoogte van onze ervaringen. Mocht u vragen hebben dan kunt u hiervoor bij ons terecht.
In week 25 worden de leerkrachten aan de groepen gekoppeld. De insteek hierbij is dat we
de krachtigste school neer willen zetten. Wie de leerkracht van uw kind wordt, hoort u dan.

We wensen Maas en Jaysen een heel fijne schooltijd en veel plezier in groep 1-2b bij juf
Anne-Marie.

Jeelo
Met een mooie wandeling door het dorp zijn alle groepen gestart met Jeelo: Inrichten van je
eigen omgeving.

In dit project besteden we onder andere aandacht aan de waterontdekplek die door het
Waterschap achter de school wordt aangelegd. De kinderen kunnen meedoen aan de
namenwedstrijd om voor deze plek een mooie naam te verzinnen. De wedstrijd loopt tot
9 juni. Op 7 juli wordt de winnaar bekend gemaakt.
De groepen 1-2 krijgen een gastles van Stefan Spikmans en ontwerpen hun favoriete
slaapkamer.
De groepen 3 en 4 hebben in het dorp zwerfafval opgehaald. In groep 5 en 6 heeft architect
Erik Heijnen een gastles gegeven. Groep 7 krijgt bezoek van Iris van der Laan, zij werkt bij
Waterschap De Dommel en vertelt over de ecologische verbindingszones. Groep 7 en 8 gaan
naar de Waterzuiveringsinstallatie in Heeswijk-Dinther. Al met al een project waarbij de
kinderen vooral kijken naar hun directe omgeving.
Op 14 juni besteden we aandacht aan de Nationale buitenspeeldag. Van 10.15 tot 12.15 uur
is een gedeelte van de Postelstraat en van De Vinkenheuvel afgesloten voor doorgaand
verkeer. De kinderen kunnen dan veilig op straat spelen.
De afsluiting van het project is op woensdag 28 juni van 12.00 uur tot 12.30 uur. U kunt dan
komen kijken naar de tentoonstelling van alle gemaakte maquettes.

Vakantie en studiedagen schooljaar 2017-2018.
De kinderen zijn op de studiedagen vrij.
Herfstvakantie
Sinterklaas/SKOH
studiedag

ma

16-10-17

t/m

vr

20-10-17

wo

06-12-17

Studiedag

vr

22-12-17

Kerstvakantie

ma

25-12-17

t/m

vr

5-01-18

Voorjaarsvakantie

ma

12-02-18

t/m

vr

16-02-18

Pasen/studiedagen

vr

30-03-18

t/m

di

03-04-18

Meivakantie

ma

23-04-18

t/m

vr

04-05-18

Hemelvaart

do

10-05-18

t/m

vr

2e Pinksterdag

ma

21-05-18

Calamiteitendag

vr

29-06-18

Zomervakantie

ma

9-jul-18

t/m

vr 17-aug-18

11-05-18

Kind-oudergesprekken en portfolio
In week 25 staan de kindgesprekken en oudergesprekken gepland. Deze gesprekken zijn
voor ouders facultatief. Op vrijdag 7 juli krijgt uw kind het portfolio 2 mee naar huis.
Groep 1-2:
De oudergesprekken voor groep 1-2 zijn facultatief. Indien u een gesprek met de leerkracht
op prijs stelt, kunt u vóór 9 juni een mail sturen naar de leerkracht van uw kind of een briefje
meegeven. U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek in week 25
Groep 3 tot en met 6
In week 25 zijn er met alle kinderen kindgesprekken.
De leerkracht kijkt met het kind terug op het afgelopen schooljaar.

Vragen hierbij zijn:
- wat gaat/ging er goed, waar word je blij van, wat vind je fijn in de klas?
- wat vind je moeilijk of niet fijn op school?
- wat wil je nog leren op school?
Daarnaast bespreekt de leerkracht met het kind de doelen voor volgend schooljaar. Het
verslag van dit gesprek gebruikt de leerkracht van het volgend schooljaar als start. Het
verslag kunt u ook lezen in het ouderportaal.
De ouders mogen bij deze gesprekken aanwezig zijn. Door vóór 9 juni een mail te sturen
naar de leerkracht of een briefje mee te geven, kunt u laten weten bij dit gesprek aanwezig te
willen zijn. De kindgesprekken met ouders plannen we na schooltijd. De kindgesprekken
zonder ouders vinden onder schooltijd plaats.
Groep 7
Dit jaar krijgen de kinderen in groep 7 op het einde van het schooljaar een pre-advies. In een
overleg met de leerkracht Lotte van Gerven, de intern begeleider Suzanne van Wezel en de
schoolleider Wilma van der Pol wordt er gekeken naar de sociaal/emotionele ontwikkeling,
de schoolresultaten en de Citotoetsen van de afgelopen jaren. Met deze gegevens stellen we
een voorlopig advies op. U heeft dan meer tijd om te oriënteren wat de best passende
school voor uw kind is. En de kinderen kunnen zich focussen op hun doel in groep 8.
Uiteraard blijft het een voorlopige advisering die naar boven of beneden bijgesteld kan
worden. In groep 8 krijgen de kinderen in december het schooladvies. De drempeltest die
voorheen begin groep 8 werd afgenomen vervalt.
De gesprekken zijn gepland in week 27. Ouders worden hiervoor uitgenodigd.
U krijgt in week 24 een uitnodiging, via het ouderportaal, om u hiervoor in te schrijven.
Groep 8
In week 26 heeft de leerkracht een afsluitend gesprek. Hierin bespreekt de leerkracht hoe de
afgelopen periode is verlopen en de aandachtspunten bij de start op het vervolgonderwijs.
Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit kunt u in week 28 lezen in het
ouderportaal

Ouderpanel
Op maandag 22 mei is het laatste ouderpanel met als onderwerp social media bij elkaar
geweest. Aan de hand van stellingen hebben we gepraat over het gebruik van social media.
Ouders geven aan het belangrijk te vinden dat ze meekijken op het mobieltje van hun kind.
Ze signaleren wel dat het moeilijker is de mobieltjes van oudere kinderen te bekijken.

De meeste ouders hebben regels over het gebruik van social media. Ze geven aan dat het
belangrijk is om de regels zelf ook door te voeren.
Het samen optrekken van ouders en school rondom het gebruik van social media is
belangrijk en wordt positief ervaren.
Als kanttekeningen worden genoemd de sociale druk die er kan zijn om altijd bereikbaar te
moeten zijn en dat social media een vertekend beeld kan geven van de werkelijkheid.
Als tip geeft het ouderpanel mee om de stellingen ook eens met de kinderen in groep 7 en 8
te bespreken.

Speelplaats
Al jaren spelen de kinderen na schooltijd en in het weekend op de speelplaats voor. We
vinden het fijn dat we de ruimte hebben om kinderen te laten bewegen. Helaas zijn er de
afgelopen weken drie ruiten gesneuveld. Kinderen brengen harde voetballen van thuis mee.
Onze ruiten zijn hiertegen niet bestand. Behalve dat het opruimen vervelend is, is het ook
gevaarlijk. We willen niet dat iemand gewond raakt van al dat glas.
De speelplaats is geen voetbalveld. De kinderen mogen dus niet meer met deze harde ballen
voetballen op het plein. Ze kunnen naar hartenlust fietsen, skaten en klimmen.

Brigadieren
Een veilige weg van huis naar school en terug, dat gun je toch ieder kind. Al jaren zijn we heel
blij met de inzet van de kinderen van groep 8 die samen met ouders zorgen voor een veilige
oversteek. Volgend schooljaar zijn er in ieder geval drie ouders die stoppen en is er dringend
behoefte aan invulling op de dinsdag- en donderdagmiddag. Bent u in de gelegenheid om
het brigadiersteam te komen versterken dan kunt u dit doorgeven aan de coördinator
Patricia de Moet, mailadres p.demoet@home.nl

Vakantie bieb
Het zomercadeautje van de Bibliotheek.
Of u nu op vakantie gaat of thuisblijft, in de VakantieBieb vindt u meer dan 60 mooie
e-books voor het hele gezin.
De VakantieBieb opent 1 juni 2017 voor jeugd en 1 juli komen hier e-books voor
volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus 2017.
Download de gratis app vanaf 1 juni op uw tablet of smartphone.

https://www.vakantiebieb.nl/

Agenda:
Op woensdagavond 5 juli willen we met alle ouders het schooljaar afsluiten. Dit in plaats van de
ouderbedankochtend. Informatie over de tijd krijgt u later.
Juni
Jarig
1
do
Cito-week groep 1-7
2
vr
Ties uit groep 5
Esmee uit groep 7
3
za
4
zo
Fleur uit groep 8
e
5
ma
2 Pinksterdag
Bodi uit groep 8
6
di
Cito –week groep 1-7
Amélie uit groep 7
7
wo
8
do
9
vr
10 za
11 zo
Fartun uit groep 4
Kenza uit groep 7
12 ma
Schoolreis
13 di
14 wo
Nationale buitenspeeldag
Femke uit groep 8
15 do
16 vr
Viering groep 5
17 za
18 zo
19 ma
20 di
Kamp groep 8
Fatima uit groep 1-2b
21 wo
Kamp groep 8
Gwen uit groep 4
22 do
Kamp groep 8
23 vr
Kamp groep 8
Lotte uit groep 4
24 za
Khadar uit groep 5
25 zo
26 ma
MR
27 di
28 wo
Tentoonstelling Jeelo
Daan uit groep 3
12.00-12.30 uur
29 do
30 vr
leerlingenraad
31 za
Belangrijke data in juli:
5 juli: juffen- en meestersdag
5 juli: ’s avonds afsluiting schooljaar met ouders
6 juli: doorstroomochtend
12 juli: musical groep 8
13 juli: gala groep 8

Nieuws uit de omgeving
Mad Science
In de zomervakantie houdt Mad Science zomerkampen. Leuke dagprogramma's voor
kinderen van 7 t/m 11 jaar om lekker actief aan de slag te gaan met wetenschap &
techniek.
Meer info via magazine.mad-science.nl/kamp2017

