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NIEUWSFLITS nr . 1

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Na een lange zomervakantie is afgelopen maandag
het begin weer gemaakt.
We zijn met veel enthousiasme begonnen aan een
nieuw schooljaar!
Welkom aan alle nieuwe leerlingen en medewerkers,
we hopen dat jullie je snel thuis voelen op onze
school. Op de website van onze school: www.stjozefschoolgeldrop.nl vinden jullie onder het kopje “Wie
is wie?” meer informatie over onze collega’s.
Informatie(avond)
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 sturen deze
week de specifieke informatie met betrekking tot de
groep naar de betreffende ouders middels een Powerpoint. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt
u contact opnemen met de leerkracht(en). De informatieavonden zullen, zoals afgelopen week is vermeld, via Teams gehouden worden omdat wij nog
geen groepen ouders in de school mogen ontvangen.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de groepsleerkracht. U kunt gewoon inloggen via het account
van uw kind. De informatie-avonden vinden allemaal
in de week van 13 september plaats. De data vindt u
onderaan de Nieuwsflits terug onder het kopje:
agenda vergaderingen, evenementen en mededelingen.
De Gouden Weken
Tijdens de eerste dagen en weken leren de groepsleerkrachten en de kinderen elkaar beter kennen,
voor zover nodig. Er worden afspraken gemaakt over
de regels en afspraken in de klas en in de school/op
het plein. We herhalen in de groepen de gemeenschappelijke vormen en routines, zodat (nieuwe)
leerlingen weer weten hoe we met elkaar omgaan.
Ook voor de nieuwe leerkrachten en pedagogische
medewerkers van de Grabbelton is er binnenkort een
scholing georganiseerd.

Donderdag 9 september 2021

dat u dit document goed zult kunnen gebruiken. Wellicht een goed idee om alle belangrijke data voor
uzelf alvast te noteren.
Luizen pluizen
Normaliter worden er na elke vakantie luizencontroles uitgevoerd op onze school. De leerkrachten zullen
tijdens de informatie-avond informeren wie van de
ouders dat dit jaar op zich wil nemen.
Verlof aanvragen
Bij de aanvang van het schooljaar graag nog even
aandacht voor het aanvragen van verlof. In principe
zijn alle leerlingen vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat ouders verplicht zijn hun
kinderen onderwijs te laten volgen. Natuurlijk zijn er
redenen waardoor een kind kan verzuimen van
school; bijvoorbeeld door ziekte, feestelijke- of verdrietige gebeurtenissen. Extra verlof voor bijvoorbeeld vakantie buiten de schoolvakanties, een dagje
uit met opa en oma, enz. valt onder luxe verzuim en
is in principe niet toegestaan. Ook vragen we u vriendelijk om bezoeken aan artsen, tandarts/orthodontist
enz. zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Een
uitzondering hiervoor zijn de oproepen vanuit de
GGD.
Aanvraag voor verlof kan gedaan worden via een verlofformulier, te vinden via de Parro App en op onze
website.
Taakverdeling directie
Door persoonlijke omstandigheden was ik een groot
deel van het vorig schooljaar afwezig. Gelukkig gaat
het weer beter met me. Sinds medio juli ben ik weer
volledig hersteld gemeld. In het komend schooljaar
zullen Kim Chatrou en Vera van der Linden beiden
hun schoolleidersopleiding Vakbekwaam gaan volgen. Onderling hebben we de taken en verantwoordelijkheden verdeeld en afgesproken. We hebben er
zin in!
Een fijn schooljaar toegewenst.

Kindcentrumgids en Jaarkalender

Graag tot de volgende Nieuwsflits!

Maandag j.l. hebben alle oudste kinderen van het gezin een Kindcentrumgids/jaarkalender mee naar huis
gekregen; boordevol informatie over het nieuwe
schooljaar. We zijn blij met het resultaat en hopen

Met vriendelijke groet,
Bernie Kooistra RDO

Op zaterdag 31 juli is juf Nikki (groep 1-2D) bevallen
van een gezonde dochter TESS.
Het jonge gezin maakt het goed.
Van harte gefeliciteerd met jullie prachtige baby!
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Van harte gefeliciteerd allemaal!!!
Oudervereniging zoekt ouders!
De oudervereniging bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die diverse activiteiten verzorgen
gedurende het schooljaar. Koningsspelen, Carnaval,
presentjes voor verschillende gelegenheden, Sinterklaas, Paasviering, afscheid groep 8, avondvierdaagse
en een leuke laatste schooldag zijn voorbeelden van
activiteiten waar wij ons mee bezig houden. Verder
overlegt de oudervereniging met het schoolteam en
geven we advies. Wij vergaderen ongeveer zes keer
per jaar en hierbij is ook een teamlid van school aanwezig.
Kom jij ons ondersteunen? Word lid van de oudervereniging en tover een lach op een kindergezicht. Wil je
je opgeven of wil je meer informatie? Mail ons op
ov.stjozef@eenbes.nl
Tot snel!

Jarigen
Tot 23 september 2021
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Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma. 13 sept:
Di. 14 sept:
Wo. 15 sept:
Do. 16 sept:
Di. 21 sept:

Informatieavond groep 1-2
Informatieavond groep 3-4-5
Informatieavond groep 8
Informatieavond groep 6-7
Dag van de Leidsters
KMR-verkiezingen groep 5 t/m 8
OV-vergadering

True Friend gaat van start!

Ook
onze school doet
dit
schooljaar weer
mee
aan een
spannend initiatief voor de groepen 7 en 8. Het initiatief heet True Friend en draait helemaal om echte
vriendschap. True Friend is een initiatief van samenwerkende lokale partijen en basisscholen in GeldropMierlo, samen met de Gemeente.
Een heel schooljaar vol avonturen en uitdagingen,
hier in ons dorp, dat is True Friend in het kort.
De afgelopen maanden is er in de lokale media ook al
regelmatig aandacht geweest voor True Friend en de

avonturen die de kinderen daardoor meemaken. Je
kunt ze hier nog eens bekijken: True Friend Kasteel
Challenge - ED en True Friend Bike Tour - Studio 040.
Op maandag 13 september maken de kinderen uit
groep 7 tijdens de les kennis met True Friend. Samen
met hun leerkracht gaan ze dan in de klas de eerste
‘Challenge’ aan. Dat wordt een (virtuele) ontdekkingsreis, vol groepsopdrachten, langs interessante
plekken in Geldrop-Mierlo. Zo maken de kinderen
spelenderwijs mee wat True Friend is en waarom het
zo leuk is om je straks op te geven. De kinderen mogen
tijdens de presentatie hun mobiele telefoon gebruiken. Het
zou dus heel fijn zijn als de kinderen die een mobiel hebben,
deze maandag 13 september mee naar school nemen. Idealiter hebben ze ook de True Friend app al op hun telefoon
staan en een profiel aangemaakt.

Elk kind kan zich gratis aanmelden als ‘True Friend’.
Aanmelden, uiteraard met toestemming van ouders,
is eenvoudig en kan vanaf nu al, via www.truefriend.nl.
Voor alle kinderen die meedoen aan True Friend zijn
er het hele schooljaar door diverse gratis avonturen
en uitdagingen. Daarbij ontdekken ze samen met
(nieuwe) vriendjes wat er hier in ons dorp allemaal
nog te ontdekken valt. Zoals ontsnappen uit Escaperoom Geldrop of toch liever je eigen True Friend Filmfestival helpen organiseren in Centrum Hofdael? Het
kan zomaar gebeuren, met True Friend.
De reeks aan avonturen en uitdagingen is zó gevarieerd dat er altijd iets te ontdekken valt. En is een bepaalde Challenge niet spannend genoeg (of juist te
spannend?), dan doe je gewoon mee aan de volgende. Want meedoen en je aanmelden mag altijd,
ook als je pas later aansluit.
Alle avonturen spelen zich af in Geldrop-Mierlo én in
de speciale App van True Friend. Die app is gratis via
de Apple Store of Google Play en ook te bekijken via
www.true-friend.nl. Download thuis alvast de app en
maak samen met je kind een profiel aan! Deze app
hebben ze namelijk nodig tijdens de klaschallenge.
Speciaal voor de introductie op maandag 13 september mogen de kinderen, als ze een telefoon hebben,
die ook meenemen in de klas. Spannend!

Leef! Sportief & Creatief
De activiteiten zijn al digitaal te bekijken via deze
link en later deze week kun
je het boekje ook digitaal
doorbladeren via deze link.

