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NIEUWSFLITS nr . 2

Nieuws van de directie
Informatie-avonden
Vorige week hebben de informatie-avonden plaatsgevonden van alle groepen. Ondanks het feit dat we elkaar nog niet ‘live’ mochten ontmoeten is het toch
prettig dat we op deze manier alvast kennis met u
hebben kunnen maken en informatie hebben kunnen
delen over de jaargroep waarin uw kind(eren)
zit(ten).
Speelplaats Gildestraat AVG
We merken dat er aan de Gildestraat veel ouders foto's maken van hun kind op de speelplaats, maar ook
van de klas (door het raam) als de school al is begonnen. Het gaat voornamelijk om de kleutergroepen.
Wij willen u vragen om dit niet meer te doen i.v.m.
privacy.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking
Interne ondersteuningsgroep en organisatie vervangingen:

Ook dit schooljaar hebben we weer een interne
ondersteuningsgroep, waarin leerlingen, in een
klein groepje, extra aandacht krijgen.
Als uw kind hiervoor in aanmerking komt zal de
leerkracht dit met u bespreken.
Omdat we de continuïteit van deze ondersteuning belangrijk vinden willen we deze veiligstellen; ook als er plots vervanging nodig blijkt te
zijn.
Dit schooljaar verrichten enkele vaste leerkrachten van onze school planbare vervangingen. We
kunnen hen inzetten wanneer een collega op
cursus gaat, maar ook wanneer er geen vervangers vanuit de Eenbes vervangerspool meer beschikbaar zijn.
Als onze leerkracht al een groep vervangt, wordt
als laatste optie de groep opgesplitst en in de andere groepen ondergebracht, waar ze hun meegebrachte werk maken.

Donderdag 23 september 2021

Dat doen we maar één dag; als de volgende dag
de groep nog geen leerkracht heeft, krijgt u een
bericht dat de groep thuisblijft.
Daarvoor is het fijn als u 's morgens de berichtgeving in de gaten houdt.
Uiteraard hopen we dat dit zelden voor gaat komen.
Verkiezingen KMR op Prinsjesdag
Afgelopen dinsdag 21 september was het Prinsjesdag; een belangrijke dag in Nederland. Onze Koning
sprak dit jaar vanuit de Grote Kerk in Den Haag de
Troonrede uit.
Op onze school is het ook een belangrijke dag, omdat
in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen worden gehouden
voor leden van de KMR, de Kinder-Mee-denk Raad.
We hebben de leerlingen uitgedaagd om in de groepen campagne te voeren. Dit schooljaar zullen de volgende leerlingen de groepen vertegenwoordigen:
5A Renske Dijstelbloem, 5B Fleur van Schaik, 6A Tycho Driessen, 6B Lynn Snoek, 7A Lynn van Beek, 7B
Evi Leenders, 8A Lars Kersten, 8B Pleun Roelands.
Ze hebben er allemaal zin!

Verlies
We ontvingen vorige week donderdag het verdrietige
bericht van het overlijden van Kristel van Mechelen,
partner van Gerrie van Veen, mama van Samantha
(groep 6B), Shalena en Sylvana. We leven erg met dit
gezin mee. In de klas is op gepaste wijze stilgestaan
bij het overlijden.

Kindmonitor 0 t/m 11 jaar
De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een
uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen verstuurd
naar ruim 26.000 ouders van kinderen in de leeftijd
van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan
over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van
de kinderen. Heeft u ook een uitnodiging ontvangen?
Doe mee, uw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op
www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant

Mad Science
Vrijdag 1 oktober is het dan eindelijk zover. De Mad
Science ochtend kan plaatsvinden!
Deze activiteit is vanwege Covid verschillende keren
verzet. De school zal de hele ochtend in het teken van
het thema Techniek staan. Deze schoolbrede activiteit wordt georganiseerd vanuit de oudervereniging.
Op deze ochtend zullen onder begeleiding van de verschillende ‘professoren’ aan de groepen 1 t/m 8
workshops gegeven worden en alle leerlingen mogen
naar een geweldige show gaan kijken. De ochtend zal
spectaculair afgesloten worden voor iedereen. De
leerlingen die normaal gymles hebben op de vrijdag
hoeven geen gymspullen mee te brengen; de gymlessen gaan niet door.

Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groeten,
Vera van der Linden MT
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De afgelopen dagen hebben de kinderen in groepen 7
en 8 allemaal een mooie uitnodiging gekregen… Ze
mogen gratis mee naar de FILM!
Want op woensdagmiddag 29 september 2021, van
15.00 – 17.30 uur, is het allereerste True Friend Filmfeest, in Centrum Hofdael (Geldrop-Mierlo).
Speciaal voor deze filmmiddag hebben studenten van
filmopleiding SintLucas een aantal korte films gemaakt, over echte vriendschap. En natuurlijk zijn zij
heel benieuwd wat de kinderen uit groepen 7 en 8
van hun films vinden…
Daarom vormen alle kinderen die middag de jury. Zij
mogen kiezen welke film zij het mooist, spannendst
of grappigst vinden. De winnende filmmaker krijgt
dan de True Friend Film Award uitgereikt door de kinderen. Een ‘sneak preview’ van alle zes films kun je
zien in de True Friend app die veel kinderen al in de
klas hebben gedownload (via Google Play, de Apple
Store of via www.true-friend.nl). Kijk snel!

Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma. 27 sept:
Di. 28 sept:
Do. 30 sept:
Vr. 1 okt:
Ma. 4 okt:
Di 5 okt:
Wo. 6 okt:
Di. 12 okt:

Week tegen pesten
GMR-vergadering
Ontruimingsoefening (middag)
Techniekdag Mad Science
MR-vergadering
Dag van de leerkracht
Start Kinderboekenweek
1e KMR vergadering 11.00-11.45 uur

True Friend nodigt alle kinderen
van groepen 7 en 8 uit:

ga mee naar de film!

Opgeven voor de gratis True Friend Filmmiddag is
makkelijk, via de app. Vervolgens krijgt elke jonge bezoeker van ons een bevestigingsmail, als officieel
kaartje. En natuurlijk hebben we wat lekkers te eten
en drinken voor al die filmliefhebbers…
Wacht niet te lang met opgeven, want voor de filmzaal in Centrum Hofdael geldt: vol = vol!

Bijeenkomst passend onderwijs in beweging
Dit jaar heeft de evaluatie Wet Passend Onderwijs
plaatsgevonden. Veel gaat goed maar er is ook
ruimte voor verbetering. De centrale, niet te missen
boodschap is dat inclusief onderwijs de toekomst
heeft.
In ons samenwerkingsverband hebben we samen met
jullie de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet.
Toch zijn er in onze regio nog de nodige zaken aan te
pakken als het gaat om het bieden van steeds passender (en op termijn inclusiever) onderwijs aan álle kinderen in de regio.
MELD JE AAN EN PRAAT MEE! We nodigen je uit voor
de bijeenkomst Passend Onderwijs in beweging om
mee te denken over de volgende onderwerpen:
• Kan je bijvoorbeeld als ouder eenvoudig de benodigde onderwijs en hulp vinden?
• Voel je je gehoord en gesteund in die zoektocht? Is
alle informatie beschikbaar die je nodig hebt om een
goede keuze te maken?
• Heb je het gevoel dat jij en (vooral) je kind invloed
hebben op de uitkomst?
• Lukt het ons om hulp en ondersteuning steeds dichter bij huis te organiseren?
WAT GAAN WE DOEN?
Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek met iedereen die actief te maken heeft met Passend Onderwijs en ons samenwerkingsverband.
Denk voorafgaand aan de bijeenkomst alvast na over
een positieve en negatieve ervaring die jij hebt gehad
rondom Passend Onderwijs en ons samenwerkingsverband. Jouw informatie gebruiken we voor het
nieuwe ondersteuningsplan. In dat plan spreken we
met alle schoolbesturen in Helmond-Peelland af hoe
we passend onderwijs in de komende 4 jaar vorm
gaan geven. Jouw mening telt dus!
Klik hier om je aan te melden

