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WELKOM OP SCHOOL

Welkom Ravi in groep 1-2 bij juf Suzanne en Anne-Marie
Welkom Fleur en Zoé in groep 6 en 7
We wensen jullie een fijne schooltijd met warme vriendschappen en mooie herinneringen.

ONDERWIJS TOP(P)RIORITEIT
Zoals u weet staken we woensdag 6 november. En dat we niet voor niks staken hebben we afgelopen
week zelf ervaren.
Een zieke leerkracht ……… en geen vervanging op de eerste dag
Collega’s hebben geschoven zodat de groep opgevangen kon worden en de lessen voor alle kinderen
zo goed mogelijk door konden gaan.
Extra werkdruk voor de leerkrachten en voor de kinderen veel verschillende gezichten voor de groep.
Wij gaan voor extra investeringen in het onderwijs om het lerarentekort terug te dringen.

NIEUWE LEERKRACHT IN GROEP 5

Op vrijdag 1 november is Hilde Kiggen begonnen als leerkracht van
groep 5. We zijn heel blij met haar als opvolger van Nils van Lierop.
Nils gaat naar de Klim-op in Haaren. We kennen Hilde als een
enthousiaste, jonge collega. Hilde is 27 jaar, woont in Boxtel en
heeft, naast de PABO het conservatorium gedaan.
Hilde en Nils, veel succes met jullie nieuwe banen!!

HOERA, GEBOREN…..

Hoera op zaterdag 19 oktober is Quin geboren.
De tweede zoon van Kim de Jong. Quin is een
prachtige, gezonde baby waar Kim, Rob en Dax
heel erg van genieten.

GROEP 1-2

We hebben een mooie start van het schooljaar
gemaakt.
De kinderen zijn weer gewend aan hun nieuwe
klas en juffen.
Graag willen we het begin van de dag onder
uw aandacht brengen.
Wij hebben bewust gekozen voor een inloop
van 15 minuten en willen de drukte bij
het binnenkomen verminderen.
Voor een aantal kinderen zorgt dit voor onrust
bij het begin van de schooldag.
Wij vragen de ouders van groep 1, 2, 3 en 4 om, vanaf aanstaande maandag, buiten op het schoolplein
afscheid te nemen.

We begrijpen dat het voor de kinderen van groep 1, die pas op school zijn, nog best spannend is om
alleen naar binnen te komen. De ouders van deze kinderen kunnen, indien zij dit willen, vanaf 08:15
uur hun kind mee naar binnen begeleiden.
We hopen zo de drukte ’s morgens te verminderen.
Vooral kinderen van groep 2 willen we laten zien dat zij ook al zelfstandig zijn en dit willen we
bevorderen.
Uiteraard bent u na schooltijd altijd van harte welkom om naar de werkjes van uw kinderen te komen
kijken of een praatje te maken met de juf.
Mocht u 's morgens iets aan ons door willen geven dan kan dat, het liefst door middel van een briefje/
telefoon of evt. een berichtje via Parro.
Uiteraard kunt u bij echt dringende zaken even mee naar binnen lopen.
We hopen op uw medewerking en zullen de kinderen hierin ook begeleiden.
Ook de kinderen van groep 3 en 4 willen we vragen zoveel mogelijk zelf naar binnen te komen.
Dank voor uw medewerking.
Leerkrachten groep 1-2 en 3, 4

TUTORLEZEN

Twee keer per jaar hebben we een aantal weken tutorlezen.
Het doel van tutorlezen is het lezen te stimuleren en te
verbeteren. Daarnaast verhoogt het, vaak door
succeservaringen, het welbevinden van kinderen; voor zowel
de tutée als de tutor.
De eerste periode is van de herfstvakantie tot aan de
kerstvakantie en de tweede periode van de meivakantie tot
aan de zomervakantie. Tijdens deze periodes doen de groepen
2, 3, 4 en 5 mee, samen met de tutoren uit de groepen 4, 5, 6
en 7.
Voordat een tutorleesperiode begint, krijgen de tutoren
instructie over wat er van hen verwacht wordt en welke materialen ze moeten gebruiken. De kinderen
wordt uitgelegd welke variaties in lezen ze kunnen gebruiken en hoe ze de kinderen het beste kunnen
helpen. Ook wordt duidelijk gemaakt wat ze per keer moeten noteren op hun papier en stappenplan.

WILLIBRORDUSDAG EN SCHOOLONTBIJT

Op woensdag 6 november was Willibrordusdag en het schoolontbijt gepland. Door
de staking is er die dag geen school. We verzetten het Nationaal schoolontbijt en de
afsluiting van Jeelo Veilig Helpen naar vrijdag 8 november. Uw kind hoeft die dag
geen fruit of drinken mee naar school te nemen. Daar wordt voor gezorgd.
Denkt u eraan de kinderen een plastic bord, beker en bestek, eventueel voorzien van
naam, in een tasje mee te geven?
In de bijlage vindt u de oudernieuwsbrief over het Nationaal schoolontbijt. Hierin staat, onder andere,
wat er in de ontbijtdozen zit.
Wij sluiten het Jeelo project: Veilig helpen af. In de bovenbouw wordt het EHBO-inspringspel gespeeld.
In de onderbouw gaan we proberen een poppendokter op bezoek te laten komen.

GLOBAL EXPLORATION
Afgelopen week zijn wij benaderd door Stichting Global Exploration met de vraag of wij gastschool
willen zijn voor een groepje basisschoolleerlingen uit China. Deze kans grijpen wij als school natuurlijk
met beide handen aan en past perfect binnen het Jeelo-project "Ontdekken van onze Planeet".
Zodoende ontvangen wij in de periode van 28 januari tot en met 10 februari een groep
basisschoolleerlingen en docenten uit China.
Wij als school zullen in deze periode een interculturele dag aanbieden op school waarbij de Chinese
kinderen te zien krijgen hoe het is om les te krijgen op een Nederlandse school. Maar natuurlijk willen
we ze, samen met de stichting, ook laten zien hoe het is om te leven in een Nederlands gezin. Daarom
zijn we op zoek naar gastgezinnen die voor 3 nachten een slaapplek willen verzorgen voor 2 kinderen.
Meer weten? De precieze data en flyer zullen we zo spoedig mogelijk verspreiden. In de tussentijd
kunt u alvast een kijkje nemen op www.global-exploration.nl
We hopen dat we samen voor een onvergetelijke ervaring kunnen zorgen.

NIX 18……Hoezo?

Als ouder wil je natuurlijk het beste voor je kind, maar dat is niet altijd even
makkelijk. Af en toe zal je voor dilemma’s komen te staan.
Laat je je kind bijvoorbeeld met een gerust hart naar een feestje gaan als je weet
dat daar bier, wijn of sterke drank geschonken wordt?
Je bent niet de enige ouder die hiermee te maken krijgt.
Wil je hierover met andere ouders in gesprek?
Tijdens het spelen van het bordspel NIX18 delen ouders op een makkelijke en leuke manier ervaringen
met elkaar. Zo kom je erachter waar andere ouders tegenaan lopen en kun je van elkaars keuzes en
ervaringen leren.
Ben je ouder van kinderen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar en wil je dit spel spelen?
Dan nodigen we je van harte uit op:
19 november van 19:30 – 21:00 uur in Den Domp in Haaren
25 november van 19:30 – 21:00 uur in HelvoirThuis in Helvoirt
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Gewoon Gezond: lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl of
c.schoot@ggdhvb.nl óf bellen naar 088-368758 of 088-3686151.

VEILIG NAAR SCHOOL
Van verschillende ouders hoorden we dat er
onveilige situaties ontstaan bij het naar school
gaan van de kinderen. De vuilniswagen is dan net
bezig met zijn ronde door de straat. In het
verleden hebben we afspraken gemaakt dat er aan
het begin en einde van de schooldag geen
vuilniswagens door de straat rijden.
We hebben contact opgenomen met de
ophaaldienst. Zij verzekerden ons dat de situatie
nu voorbij moet zijn. Door de afsluiting van de
Runsdijk was de route enigszins gewijzigd. Mocht
u of uw kind nog hinder ondervinden, dan kunt u
dat doorgeven aan Wilma w.vanderpol@cadansprimair.nl

KIND-OUDERGESPREKKEN

Op 12, 13 en 14 november zijn de kind-oudergesprekken. Via de gespreksplanner in Parro kunt u zich
daarvoor inschrijven. Om te voorkomen dat gesprekken uitlopen, vragen we u op tijd aanwezig te zijn.
Als u niet bij het gesprek aanwezig kunt zijn, heeft de leerkracht een gesprek met uw kind onder
schooltijd.

OUDERPEILING PARRO

In het ouderportaal kunt u de ouderpeiling over uw ervaringen met
Parro invullen. Het invullen kost u maar een paar minuten. Voor ons is
het fijn om te weten wat u van Parro vindt en wat we eventueel kunnen
verbeteren. De peiling kan tot en met 8 november ingevuld worden.
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