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NIEUWSFLITS nr . 18

Nieuws van de directie
Een dagje eerder de Nieuwsflits dan dat u van ons gewend bent. Morgen staat er namelijk een leuke Eenbesdag bij Hup in Mierlo gepland met alle 25 basisscholen van onze stichting. Fijn om weer met zoveel
collega's bij elkaar te mogen komen. Vrijdag zijn de
kinderen ook nog een dagje vrij en buigen wij ons op
de studiedag met het team onder andere over de invulling van het jaarbord voor aankomend schooljaar.
In de vorige Nieuwsflits kondigden we al aan dat we
achter de schermen druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Inmiddels hebben
we de formatie ook rond en deze zullen we verderop
aan u bekend maken.
Nieuws vanuit de Verkeerscommissie
flyeractie
Woensdag 15 juni hebben we een flyeractie gehouden m.b.t. de verkeersveiligheid rondom school. De
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 hebben zelf flyers
ontworpen en deze zijn door verschillende leerlingen
voor- en na schooltijd uitgedeeld.
Stickeractie
Op woensdag 29 juni houden we een stickeractie op
de zebrapaden rondom onze school. De leden van de
KVC en onze verkeersouders staan vanaf 08:15 uur
klaar om te kijken hoe de kinderen en de ouders van
onze school de zebrapaden gebruiken. De kinderen
die het zebrapad op een juiste manier oversteken
krijgen van de KVC een welverdiende sticker.
Op voeten en fietsen
Van maandag 30 mei t/m vrijdag 10 juni deden de
groepen 4 en 5 mee aan het project ‘op voeten en
fietsen naar school’ van Veilig Verkeer Nederland.
Voor elke dag dat de kinderen lopend of fietsend
naar school kwamen, kregen ze een sticker. Per klas is
de score bijgehouden. Groep 4C is de winnaar van
deze actie en ze krijgen nog een beloning!

Donderdag 23 juni 2022

Autovrij
Op vrijdag 10 juni was onze school autovrij. Het was
wederom een groot succes. Veel minder kinderen
werden met de auto naar school gebracht of liepen
het laatste stukje naar school, toppers! Je ziet duidelijk dat het de verkeersituatie rondom de school een
heel stuk rustiger en veiliger maakt.
Nieuwe verkeersouders
Helaas hebben we de vorige keer geen aanmeldingen
mogen ontvangen, maar we kunnen nog steeds heel
goed versterking gebruiken! Vind je het leuk om mee
te helpen en mee te denken over de verkeersveiligheid rondom school? Samen met enthousiaste kinderen van de KinderVerkeersCommissie leuke acties
en activiteiten verzorgen? Heb je andere goede
ideeën? Spreek ons gerust aan op het schoolplein of
stuur een e-mail naar verkeer-stjozef-geldrop@outlook.com. U kunt zich ook aanmelden bij meester
Maarten Meeuws (6A).
De verkeersouders,
Nanja Verbakel, Odette Verbeek, Liselotte Luijks.
Groepsindeling leerkrachten
We zijn blij in deze Nieuwsflits te kunnen laten weten
hoe de groepsbezetting volgend jaar zal zijn. Evenals
dit schooljaar zitten de groepen 1 t/m 3 aan de Locatie Gildestraat en de groepen 4 t/m 8 aan de Locatie
Papenvoort.
Locatie Gildestraat:
Groep 1-2A: Esther van Melis / Maria Adriaans
Groep 1-2B Marjan Tak / Rachèl Cornelissen
Groep 1-2C: Ingrid Gerrits / Marjan Oomen*
Groep 1-2D: Nikki van Komen-Lalieu/vaste vervanger
vanuit de pool
Groep 3A: Jody van Lieshout-Smits/ Maartje van Moll
Groep 3B: Patricia van den Eijnden/ Marit Rekkers &
Bob van Wissen 4e jaars
Locatie Papenvoort:
Groep 4A: Els Koolen
Groep 4B: Lesley Taal / Rachèl Cornelissen
Groep 4C: Lonneke Leenders/Anne Scheepers

Groep 5A: Anke Jeucken
Groep 5B: Lieke Winters-Lauwers / Femke de Ron
Groep 5C: Rian Rosmulder
Groep 6A: Stijn van Diessen
Groep 6B: Maarten Meeuws/Kinzi Cox-Cornelis*
Groep 7A: Maikel Krikke
Groep 7B: Rudi Veltrop/Marit Rekkers
Groep 8A: Anneke Meeuwesen
Groep 8B: Kinzi Cox-Cornelis*/ Susan van Hal
* een deel van dit schooljaar met zwangerschapsverlof
Nieuwe collega’s in ons team
We verwelkomen Annemarie van Gemert als nieuwe
interne begeleidster in ons team; zij zal vanaf aankomend schooljaar 4 dagen per week bij ons op school
de IB-taken uitvoeren samen met Astrid Beks die 2
dagen als IB-er werkzaam zal zijn. Annemarie zal zich
in de 1e Nieuwsflits van het nieuwe schooljaar kort
aan jullie voorstellen. Anke Jeucken stond dit schooljaar in groep 3 naast Jody van Lieshout-Smits. We vinden het fijn, dat Anke bij ons blijft in groep 5A. Marit
Rekkers was afgelopen jaar Leraar in opleiding bij
ons. Zij zal ons team aankomend jaar komen versterken en de vervangingen in verschillende groepen op
zich nemen. Komend schooljaar draait Bob van Wissen 4e jaars in groep 3B mee. Welkom allemaal!
Schoolfotograaf
Volgende week donderdag 30 juni komt de schoolfotograaf. Zij zullen met twee busjes alle leerlingen van
de school komen fotograferen.
Er zullen op deze dag individuele foto's gemaakt worden van de leerlingen en een groepsfoto met de klas.
Houd u alsjeblieft rekening met de kleding van de
leerlingen. Tussen 14.30u en 15.30u zullen de busjes
op de Papenvoort en Gildestraat blijven staan en is er
de gelegenheid om een broertjes-zusjesfoto te laten
maken. Op elke locatie zal een ouder van de OV aanwezig zijn. U hoeft zich hier niet apart voor in te
schrijven. U kunt gewoon naar het schoolplein komen
wanneer u hier gebruik van wilt maken.
Plaatsing Unit Grabbelton
Aanstaande donderdag en vrijdag wanneer de leerlingen vrij zijn zal er al gestart worden met de grondwerkzaamheden. Daarom zullen de leerlingen van de
groepen 4, 6 en de BSO leerlingen vanaf ma 27 juni
geen gebruik kunnen maken van de achteruitgang en
door de hoofdingang aan de Papenvoort naar binnen

moeten. Op ma 4 juli worden de units geplaatst. Vermoedelijk zal de gehele dag de Diepe Vaart afgesloten zijn. Leerlingen van de groepen 4 t/m 8 die op de
fiets naar school komen zullen op deze dag de fiets
moeten parkeren op het schoolplein. Onze conciërge
Cor, zal dit 's ochtends coördineren.
Op deze dag is er i.v.m. veiligheid geen gym in de
gymzaal.
Nieuws vanuit de MR
We hebben als MR een extra ingelaste vergadering
gehouden, waarin we de formatie hebben goedgekeurd. Met de nieuwe leden van de MR hebben we
de vergaderdata voor volgend schooljaar geprikt.
Deze zijn te lezen in de nieuwe schoolkalender.
De samenstelling van de PMR zal vanaf komend
schooljaar wijzigen. De plek van Rudi Veltrop wordt
overgenomen door Kinzi Cox-Cornelis.
Volgende week zullen we de schoolgids en schoolkalender bekijken en hopelijk goedkeuren. Op woensdag 6 juli staat onze laatste vergadering van dit
schooljaar gepland.
Oudervereniging zoekt ouders!
De oudervereniging bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die diverse activiteiten
verzorgen gedurende het schooljaar. Sinterklaas,
Kerst, carnaval, Pasen, koningsspelen, avond4daagse,
afscheid groep 8, laatste schooldag, presentjes voor
verschillende gelegenheden, 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 versterken? Word lid van de oudervereniging en tover een lach op een kindergezicht. Voor
meer informatie en/of aanmelden bekijk de website.
Of mail naar ov.stjozef@eenbes.nl.
Avond4Daagse
Wat was het weer een feestelijke 58e editie van de
Avondvierdaagse Geldrop! Op vrijdag zijn de deelnemers warm onthaald op de Via Gladiola, op weg naar
de feestelijke prijsuitreiking op De Heuvel!
Onze school heeft zelfs de 2e prijs gewonnen!
Tot de volgende Nieuwsflits!
Kim Chatrou & Vera van der Linden

Jarigen
Tot 7 juli 2022
23 juni

Mehdi

6A

23 juni

Hanna

8A

23 juni

Jip

7A

23 juni

Alexander

8A

24 juni

Lieke

0-1-2C

24 juni

Fenne

6A

25 juni

Inge

4B

25 juni

Juul

3C

26 juni

Jens

6A

1 juli

Noor

0-1-2A

2 juli

Liam

8B

2 juli

Hugo

0-1-2C

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg
is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis
kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet
mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig
zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin.
Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook
in Geldrop - Mierlo. Heb je weleens nagedacht of
pleegzorg iets is voor jou?

3 juli

Esmée

8A

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien

4 juli

Lars

3C

4 juli

Jet

4C

5 juli

Ella

4B

5 juli

Noah

4C

5 juli

Tijn

3B

6 juli

Liv

6A

Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen?
Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online)
informatiebijeenkomsten. De eerstvolgende online
bijeenkomst is op dinsdag 12 juli van 20.00 tot 21.15
uur. Tijdens deze bijeenkomst worden alle kanten
van pleegzorg op een heldere en realistische manier
belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.

Van harte gefeliciteerd!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Do. 23 juni:
Vr. 24 juni:
Do. 30 juni:
Vr. 1 juli:
Ma. 4 juli:
Wo. 6 juli:

Eenbesdag. Alle leerlingen zijn vrij.
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Schoolfotograaf
Tweede rapport mee
Deze week rapportgesprekken groep
1 t/m 7 (groep 8 facultatief)
MR-vergadering

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de informatiebijeenkomst op dinsdag 12 juli

Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatiebijeenkomst kan via https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.
Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige
pleegkinderen, pleegouders en ouders.

