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Niet vergeten
donderdag 29 augustus
maandag 9 september
woensdag 11 september
donderdag 12 september
vrijdag 13 september
maandag 16 september
woensdag 18 september

informatieavond, 19.00 – 20.00 uur
schoolfotograaf
kinderraad
schoolreis
studiedag, alle kinderen zijn
start week van 75 jaar bevrijding
Dassenbur(i)cht 2
Korfbaltoernooi groep 5 en 6

Vanuit de directie:
Frisse start:
Op het moment dat ik dit typ is het 33 graden. Dus niet helemaal “fris” in de letterlijke betekenis. Maar wel in de
betekenis van fijn, in een nieuwe lokaal met een nieuwe leerkracht en met allerlei nieuwe voornemens. De
opening van het schooljaar was een klein feestje met muziek en dans, ik hoop dat het hele schooljaar er zo uit
zal blijven zien: een jaar om van te genieten!!

Formatie:
Vorig schooljaar heb ik u veelvuldig informatie gegeven over de formatie, de invulling van de leerkrachten over
de verschillende groepen. U weet van wie we afscheid hebben genomen en in de schoolgids hebt u de namen
van de nieuwe leerkrachten/medewerkers kunnen lezen. Voor een volledig beeld kunt u op de website van onze
school de pagina Wie is wie openen en “kennismaken” met de nieuwe mensen. Wel leuk om dit een keer te

doen, omdat er weer nieuwe foto’s geplaatst zijn met nieuwe stukjes tekst daarbij. U zult dan ook merken dat
ons team nog steeds uitbreidt.
We zijn dit jaar in de groepen fijn en rustig gestart. Ieder kind en ook iedere leerkracht heeft zijn/haar plekje
gevonden. Nu is het wennen aan elkaar en aan de routines in de groep. Op 12 september gaat de hele school op
schoolreis en dat is een moment waarop iedereen elkaar nog beter leert kennen. Daar hebben we het hele jaar
plezier van.

Helaas is juf Lucia dit schooljaar vanwege ziekte niet gestart. Dat is heel droevig. Voorlopig zal ze ook niet
komen. We hopen allemaal dat we haar gauw weer op school zien.
De vervanging van Lucia in de groep is overgenomen door juf Simone. Zij is een dag meer gaan werken en daar
heeft ze ons erg mee geholpen. Simone staat op woensdag en donderdag in groep 3a naast Heidy.
Ook meester Wilco is bereid geweest om een extra dag te gaan werken. Hij staat op donderdag in groep 6 naast
Rico en op vrijdag in de groep van Ilona.
Heidy werkt een ochtend extra op donderdag, zodat ze samen met Rico directietaken kan vervullen. Hiermee is
de afwezigheid van Lucia goed ingevuld. Heel fijn dat iedereen zo meegedacht heeft!

Sommigen van u hebben misschien opgemerkt dat er iemand regelmatig op school aanwezig is die niet bekend
is bij u. We hebben een meester René terug!! René van de Ven is directeur en werkzaam bij een ander
schoolbestuur. Hij is voor een bepaalde tijd bij ons op school werkzaam. Hij zal samen met het MT en met mij
directietaken verrichten.

Een paar opfrissers:
De afgelopen jaren hebben we veel afspraken met elkaar gemaakt, om ervoor te zorgen dat e.e.a. goed verloopt
en past bij de school die we graag willen zijn:

Gezonde school:
Tijdens de pauzes eten en drinken de kinderen gezonde dingen. Groente en fruit is toegestaan in de kleine
pauze. Tijdens de lunchpauzes brengen de kinderen een trommeltje mee met gezonde dingen. Dus geen snoep
en zoete koeken. Dit gaat in het trommeltje mee terug naar huis. Wij adviseren om drinken in drinkbekers mee
te geven. Melk/water kan in de koelkast bewaard worden. Pakjes drinken hebben we liever niet. Die zijn vaak
ongezonder en vergroten tevens de berg afval. We geven lege drinkpakjes mee terug in het broodtrommeltje.
Tijdens de lunch eten de kinderen samen in de groep in het bijzijn van de juf. Op maandag mag er een educatief
filmpje gekeken worden. Die tijd tellen we bij de lestijd. Verder kijken we tijdens het eten geef filmpjes, samen
eten is ook een sociale aangelegenheid.

Traktaties:
Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren. Het is een feestdag en we vieren dat ook. Er mag dan zeker iets
lekkers getrakteerd worden. Graag geen grootse traktaties. Een cakeje, ijsje of klein snoepje is prima. Lollies
vinden we niet zo fijn, die kunnen gevaarlijk zijn.

Gezond gedrag:
We hebben oog voor het milieu. Afval wordt gescheiden in 4 verschillende afvalbakken. Drie keer per week
zorgt de conciërge ervoor dat alles in de desbetreffende container komt. Kinderen helpen door de bakken bij
hem in te leveren.

Bewegen hoort ook bij gezond gedrag. De kinderen krijgen één gymles per week van een professionele gymjuf,
Ilse. Daarnaast spelen ze minimaal 3 kwartier intensief buiten tijdens de pauzes op de lange dagen. We volgen
daarnaast nog het programma van Natuurlijk bewegen: korte bewegingslesjes in de buitenlucht. We doen dit
ongeveer twee keer per week in de buiten rondom de school. Helaas wordt het steeds moeilijker om ruimtes te
vinden omdat de school erg gegroeid is. Samen met de gemeente proberen we in de nabijheid van de school
speelplekken te creëren.

Inloop:
Iedere ochtend zijn de kinderen en de ouders vanaf 8.20 uur welkom in de groep. De juf/meester zal dan bij de
deur staan en iedereen begroeten. Sommige ouders brengen eerst kun kind naar de opvang of de
peuterspeelzaal en wachten dan in de hal. Dat is prima.

Kinderaad:
Op woensdag 11 september start ik weer met een nieuwe kinderraad. Uit de groepen 6 t/m 8 mogen twee
kinderen samen met mij, Mariëtte, bespreken wat ze van de school vinden, waar we nog kunnen verbeteren en
wat ze als wensen hebben. Dit is enorm leuk om te doen. Ik probeer ook zeker een aantal ideeën te realiseren.
Het afgelopen jaar hebben we het over de invulling van de ateliers gehad, over de bibliotheekboeken, wensen
voor het speelplein en over pestgedrag en wat de daaraan kunnen doen. Ik hoop dat de kinderen ook dit jaar
weer kritisch zijn en met leuke tips en ideeën komen.

Informatieavond:
Denkt u aan de informatieavond morgenavond?! De opzet is iets veranderd, het wordt een informatie- /
inloopuurtje. U kunt gerust bij andere groepen binnenlopen om even te kijken. De belangrijkste informatie heeft
u vooraf al op papier gekregen. Tijdens het informatieve gedeelte zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8
o.a. uitleg geven over de vernieuwde digitale rekenmethode.
Denkt u ook aan het ruilen van schoolshirtjes als ze te klein zijn! Dat kan in de hal van de school. Bent u een
schoolshirt kwijt dan vragen we een bijdrage van €25,00.

Tevredenheidsonderzoek:
Om de twee jaar houdt het bestuur een tevredenheidsonderzoek onder kinderen vanaf groep 6, ouders en
medewerkers. Dit onderzoek geeft een beeld van de mate van tevredenheid met onze school. De afgelopen
jaren hebben we steeds de uitkomsten gebruikt om te koesteren wat goed gaat en te verbeteren wat nodig is.
Ieder gezin krijgt één vragenlijst. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om in te vullen als er meer kinderen op
school zitten. Hopelijk vindt u zelf een goede modus om daarmee om te gaan.
De vragenlijsten zijn digitaal. Wanneer u ze ontvangt wordt vooraf goed aangekondigd. Ik wil u nu alvast vragen
om de vragenlijst in oktober / november in te vullen. Hoe hoger de score hoe betrouwbaarder het resultaat.

Schoolkoor:
Vorig schooljaar hebben we, voor het tweede jaar, een schoolkoortje kunnen starten o.l.v. Ton van de Wheem.
Ook dit jaar willen we kinderen weer de gelegenheid geven op maandag aan het schoolkoor deel te nemen. Ton
gaat het zelf regelen en er zijn nu ook kosten aan verbonden. Om het schoolkoor bekendheid te geven hebben
we als school het afgelopen jaar de dirigent uit eigen middelen betaald. Dat kunnen we niet blijven doen.

Ton wil graag een gastles geven aan de groepen 5 t/m 8. De leerkracht zal via klasbord de datum doorgeven. Als
u wilt komen luisteren om u een beeld te vormen is dat prima!

Typcursus:
Instituut Spijksma verzorgt in Nuenen de typcursussen voor de groepen 6 t/m 8. Ook dit jaar is het weer
mogelijk om kinderen aan te melden. De betreffende groepen krijgen de informatie via de mail toegestuurd.

Schoolreis:
Op 12 september gaan alle kinderen weer op schoolreis. De informatie heeft u al gehad.
Deze week is er een brief verstuurd met de vraag om de kosten voor het schoolreisje over te maken. Deze
kosten zijn niet vrijwillig, in tegenstelling tot de ouderbijdrage. Ik wil u vragen deze bijdrage van €20,00 z.s.m.
over te maken, omdat we de kosten vooraf moeten betalen. Dank daarvoor!
Bent u niet in de omstandigheid om het bedrag te betalen kunt u altijd bij mij terecht.

Schoonmaak:
Het zal u niet ontgaan zijn dat we afgelopen jaar veel problemen met de schoonmaak hebben gehad. Er is een
nieuw bedrijf gestart en de aanloopproblemen waren enorm. Er was moeilijk aan personeel te komen, er zijn in
totaal 8 verschillende schoonmakers geweest. Het was echt niet schoon en ik heb me af en toe echt geschaamd.
Daar komt nu verandering is. Het schoonmaakbedrijf heeft beterschap beloofd en het lijkt erop dat ze het waar
gaan maken. Er zijn twee nieuwe mensen aangetrokken en ze poetsen met veel plezier. Ik hoop dat u het merkt.
Wij zijn er in ieder geval heel blij mee.

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe!

Nieuws vanuit de dagopvang:
Het zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen genoten van de vakantie, wij bij de dagopvang in ieder geval wel.
Met de kinderen hebben we leuke, uitdagende activiteiten gedaan. Door het mooie weer zijn we veel buiten
geweest en hebben we fijn gespeeld met allerlei materialen zoals water, zand, schelpjes schepjes en natuurlijk
gewoon lekker met handen en voeten, we hebben dus lekker aangemodderd!

Ook zijn verschillende groepen met de oudste peuters naar speeltuin de Kievit geweest, wat fijn dat we in
Nuenen zo`n mooie speeltuin hebben.
Het nieuwe (VVE) thema is vervoer. Alle groepen zijn al druk bezig met activiteiten uit te zetten zodat we
elke dag een aantal weken lang met dit thema aan de slag kunnen. In de groepen is er al een glimp van te zien.
Als dit thema u als ouder ook aanspreekt kunt u voor meer informatie en/of ideeën terecht bij de pedagogisch
medewerkers.

Nieuws vanuit de BSO
De BSO heeft een leuke vakantie achter de rug, vooral door het variërend vakantieprogramma en het mooie
weer natuurlijk. We hebben o.a. piratenschepen gebouwd, door het maisdoolhof gelopen, gespeeld bij de
Splinter, naar het openluchttheater geweest en een eigen strip getekend.

Bezoekje aan de Oliemeulen, spinnen, slangen en roofvogels. Voor de kinderen en medewerkers soms wel
een beetje spannend.
Het nieuwe thema bij de BSO is de boerderij. De pedagogisch medewerkers zijn al volop bezig met dit
nieuwe thema. Er komen leuke activiteiten die te maken hebben met de boerderij en gaan o.a. naar (kinder
) boerderij om te zien hoe de dieren daar leven, eten, knorren en tokken.
Voor de bovenbouw houden we o.a. een koeienquiz, gaan we met verse boerderijproducten aan de slag en
gaan we samen op onderzoek uit wat EKO en biologisch betekent.
Het nieuwe goede doel bij de BSO is het Weverkeshof dus dat sluit mooi aan bij het thema!

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fijne zomervakantie, het weer in Nederland werkte
in ieder geval mee. Al was het soms toch wel érg warm!
Leuk om alle kinderen weer te zien. Het valt altijd op dat ze zo gegroeid zijn in die 6 weken.
In de eerste twee weken heten we iedereen welkom. Het is voor sommige kinderen toch weer even
wennen na zo’n lange periode.
Afgelopen week hebben de leidsters weer hard gepoetst, zodat we kunnen starten met een speelzaal
die helemaal schoon en fris is.
De open dag was erg gezellig. Onder het genot van een kop koffie of thee konden nieuwe kinderen
met hun ouders, maar ook oude bekenden rond kijken op de speelzaal en een praatje maken met de
aanwezige leidsters.
We starten in de eerste week van september met het thema vervoer. In oktober is dit ook het thema
van “de Kinderboekenweek” Daarmee sluiten we dan tevens aan bij het gehele brede schoolthema
“Vervoer”
Het boek dat bij ons centraal staat is van de reeks Boer Boris; “Hoe gaan we erheen” van schrijver Ted
van Lieshout.
De woorden die we hier o.a. bij gaan gebruiken zijn: het vliegtuig, de piloot, de trein, de machinist,
het spoor, de auto, de bus, de chauffeur, de weg/straat, de fiets, het fietspad, de stoep, vliegen,
varen, lopen, rijden fietsen enz. De woordlijsten hangen op de speelzaal.

Welkom aan de nieuwe kinderen; Faye, Yb en Jeske, die in de komende weken bij ons gaan starten.

De jarigen van de komende periode zijn: Olivia, Chloë en Isa, zij worden allemaal 3 jaar!!!

Huishoudelijk mededelingen:
We starten zoals altijd na een vakantie op maandag en dinsdagochtend met een gezellig samenzijn
onder het genot van een kopje koffie/thee. Het is voor uw kind prettig als de ouders/verzorgers even
wat langer kunnen blijven op zo’n eerste ochtend. Zelf kunt u eventueel een praatje maken en zien hoe
uw kind bij ons aan het spelen is.

Graag de naam van uw kind in de jasjes en op de rugzak/tas. Dat maakt het voor ons wat makkelijker
om de juiste tas/rugzak te vinden.

Wilt u uw kind de komende tijd bij zonnig weer a.u.b. ‘s morgens alvast insmeren met
zonnebrandcrème
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