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NIEUWSFLITS nr . 3

Nieuws van de directie
Alle leerkrachten voeren in deze tijd kindgesprekken
met onze leerlingen. Er ontstaan hierdoor vaak
mooie, interessante gesprekken en tevens waardevolle inzichten. Wat zijn we trots op onze leerlingen!
Tijdens de oudervertelgesprekken in de week van 11
en 18 oktober zullen de leerkrachten een terugkoppeling aan u geven over deze gesprekken.
Mad Science
Afgelopen vrijdag stond de hele ochtend in het teken
van Mad Science.
We kijken samen met het team, de leerlingen en de
hulpouders terug op een geslaagde ochtend.
Het was een leuke ochtend met verschillende activiteiten. We hebben veel plezier gehad. Het leukste
vond ik de workshop over huis, tuin en keuken wetenschap, daar mochten we allemaal proefjes doen
met producten die je normaal in huis hebt. Maar ook
het slijm maken, het droogijs ontdekken en met een
vortex kanon schieten was leuk. Maar de show en de
raket waren ook heel leuk.
(Jort Snijders groep 8A)

Donderdag 7 oktober 2021

Inspectiebezoek 18-10
Op maandag 18-10 zal onze school inspectiebezoek
krijgen i.v.m. het Traject naar Goed.
Dit traject is de voorloper voor het predicaat Excellente school. In 2018 hebben we dit predicaat al eens
mogen ontvangen en we zouden hier uiteraard weer
graag voor in aanmerking komen.
De inspecteur zal op deze dag in gesprek gaan met
enkele leerlingen, leerkrachten en de directie.
Wanneer we uw zoon of dochter hiervoor willen vragen zullen we u uiteraard eerst om toestemming vragen. U ontvangt hiervoor dan een bericht vanuit de
directie.
Inzet PM'ers
De Pedagogisch medewerkers zijn dit schooljaar op
de lange dagen van 9.00-13.00 uur op school aanwezig.
Op de website van onze school vindt u onder het
kopje ‘Wie is wie’ terug wie er dit jaar werkzaam zijn
binnen onze school.
In deze tijd lopen ze surveillance, bemannen ze het
Leerplein waar de leerlingen alleen of in een groepje
kunnen werken, begeleiden ze in de ondersteuningsgroep en bij BOUW! Verder ondersteunen ze ook nog
in groepen; een goed gevuld takenpakket dus! Deze
extra handen kunnen wij binnen het team goed gebruiken en hebben we mede kunnen realiseren dankzij de NPO-gelden.
Ontruimingsoefening
Vorige week donderdag werd aan beide locaties een
vooraf aangekondigde ontruimingsoefening uitgevoerd. Binnen 3 minuten stonden alle groepen, pedagogisch medewerkers en onze gasten op de aangewezen plek. Supergoed gedaan allemaal!
Het gaat erom dat de kinderen weten wat er van ze
verwacht wordt wanneer het ontruimingssignaal
klinkt.

Vanuit de Medezeggenschapsraad
Op maandagavond 4 oktober hebben we de eerste
MR-vergadering van dit jaar gehad. Voorzitter Rick
heeft vorig jaar afscheid genomen. Jasper Maas
wordt onze nieuwe voorzitter. Bernie heeft tijdens
het eerste gedeelte het rapport over de klimaatbeheersing en het gesprek daarover toegelicht. Tijdens
de begrotingsgesprekken met de Eenbes is ruimte opgenomen om de ventilatie te verbeteren en eventueel ook de zonwering een upgrade te geven. Ook
worden de beide CV installaties vervangen. Hierdoor
zouden de grootste knelpunten die in het rapport
naar voren kwamen opgelost zijn.
Samen hebben we het ondersteuningsplan van
school doorgenomen. Dit is op een paar punten aangepast ten opzichte van vorig jaar. Zo kan er nu gebruik worden gemaakt van een zogenaamd ‘kansoverleg’. School kan een beroep doen op een team
van professionals om samen de kansen en mogelijkheden rondom een kind of situatie in kaart te brengen. Het gaat hierbij met name over gesprekken over
kinderen waarbij een problematiek speelt waardoor
de school moet onderzoeken of het de juiste ondersteuning kan bieden.
Verder gaat school aan de slag met een verbetering
van het begrijpend leesonderwijs en met een vernieuwde versie van Cito. Dit systeem, Leerling in
beeld, biedt meer ruimte voor adaptief toetsen. Vanuit het team kwam ook de vraag om de motorische
vaardigheden van de kinderen te screenen, omdat
kinderen door Corona op dat vlak misschien achterstanden hebben opgelopen. Meester Daan gaat het
screenen van kinderen op zich nemen.
De volgende vergadering is op dinsdag 23 november
2021.

Rots & Watertraining/faalangsttraining
Na de herfstvakantie zullen we op school weer gaan
starten met beide trainingen.
Mocht uw zoon of dochter hiervoor in aanmerking
komen dan zal de leerkracht altijd eerst met u contact opnemen om toestemming voor deelname te
vragen. Aan de faalangsttraining zit ook altijd een ouderavond gekoppeld.

Jute zakken en een uniek bezoek aan Het Grote Pietenhuis
De gemeente Geldrop-Mierlo is uitgekozen om mee
te doen aan een optocht bij Het Grote Pietenhuis ergens in het midden van het land waar de Sint een
warm welkom krijgt.
Dit zal door de NTR op televisie worden uitgezonden.
De opnames voor de uitzending vinden plaats op
woensdag 10 november.
Dit initiatief wordt uitgevoerd door het Sint Nicolaas
Comité Mierlo, Stichting Drie Harten Geldrop, Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo en de gemeente Geldrop-Mierlo.
Hierbij hebben ze natuurlijk hulp nodig van de kinderen van onze gemeente.
Omdat Geldrop-Mierlo bekend staat om zijn mooie
geweven stoffen, zullen op elke deelnemende school
twee jute zakken mooi en kleurrijk versierd gaan worden met stof en andere materialen. De te versieren
lappen stof worden geleverd door het Weverijmuseum in Geldrop.
Medewerkers van het Weverijmuseum zullen deze
lappen stof vervolgens verwerken tot zakken.
De optocht bij het Grote Pietenhuis wordt begeleid
door roetveegpieten. Deze worden verzorgd door het
Sint Nicolaas Comité Mierlo en Stichting Drie Harten
Geldrop. Er zullen 14 roetveegpieten meelopen in de
optocht.
Van elke deelnemende school mag één kind meedoen aan de optocht. Wanneer uw kind in groep 4 of
5 zit en enthousiast is over deelname aan dit unieke
evenement, kunt u als ouder een mailtje sturen naar
de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. Bij meerdere aanmeldingen zal er op school geloot worden.
Aanmeldingen kan tot maandag 11 oktober a.s.
Houdt rekening met het feit dat uw kind op TV komt
en de gehele woensdag 10 november niet op school
aanwezig kan zijn.
Een aantal zaken op een rijtje:
Wat:
optocht bij Het Grote Pietenhuis
Waar:
nog onbekend (ergens in het midden van
Nederland)
Wanneer: woensdag 10 november 2021
Tijd:
nog onbekend; houdt rekening met de
gehele dag.
Vervoer: bij voorkeur per touringcar; nog niet
definitief

Een week voor de optocht (week van 1 november) zal
er een soort briefing plaatsvinden in het gemeentehuis of Centrum Hofdael. Daar verwacht men dan de
kinderen die aan de optocht mee gaan doen. Kinderen krijgen een soort instructie en kunnen kennis
maken met elkaar zodat het op de dag zelf wat vertrouwder voelt. De leerling die door school wordt afgevaardigd zal hiervoor een persoonlijke uitnodiging
ontvangen.

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma. 11 okt:
Di. 12 okt:
Zo. 17 okt:
Ma. 18 okt:

Deze week oudervertelgesprekken
groepen 1 t/m 8
Eerste KMR vergadering
Einde Kinderboekenweek
Deze week oudervertelgesprekken
groepen 1 t/m 8

U bent er als ouder verantwoordelijk voor dat uw
kind op 1 november en op 10 november op de aangegeven plek komt en weer wordt opgehaald, dit gaat
buiten school om.
Met vriendelijke groeten namens,
Sint Nicolaas Comité Mierlo, Stichting Drie Harten
Geldrop, Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo
Oproep inschrijven 3-jarigen
Is uw zoon/dochter 3 jaar en nog niet ingeschreven
op onze school? Dan vragen wij u vriendelijk om op
korte termijn een afspraak te plannen met school zodat we samen een aanmeldgesprek kunnen inplannen en de inschrijving in orde kunnen maken.
Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groeten,
Vera van der Linden MT

Jarigen
Tot 20 oktober 2021
9 okt

Rinke

8B

10 okt

Anaya

4C

12 okt

Lotte

0-1-2A

13 okt

Veerle

6A

13 okt

Emma

7B

15 okt

Jasper

6A
Let op: aan de kassa verkopen we geen toegangskaarten. Je kunt ze alleen via op de website kopen.

Van harte gefeliciteerd!!!

