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NIEUWSFLITS nr . 4

Nieuws van de directie
Terugblik inspectiebezoek
Afgelopen maandag ontvingen wij onderwijsinspecteurs voor een kwaliteitsonderzoek naar de waardering voor GOED. In 2018 behaalde de school Excellent, dit was een tijdelijk predicaat; geldig tot 2020.
Om deze aanvraag weer te kunnen doen, moet eerst
het predicaat GOED gehaald worden. In Nederland
behaalt ongeveer 3% van de 7138 basisscholen de
waardering GOED.

Wij kunnen u met trots vertellen dat we GOED behaald hebben! De twee inspecteurs hebben verschillende lesbezoeken afgelegd aan beide locaties,
gesprekken gevoerd met leerkrachten, leerlingen,
ib' ers, ouders en de directie.
Dank aan iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt. Punten waar we als school sterk naar voren
kwamen waren: de kwaliteitscultuur, sociale en
maatschappelijke competenties, het schoolklimaat en
het aanbod.
Punten waar nog verbetering mogelijk is: aanscherping van ambitieuze doelstellingen, met als doel de
opbrengsten in brede zin, dus niet alleen gekeken
naar leeropbrengst, maar ook naar afstemming op
leervermogen, te verhogen. Ook mogen we als school
nog meer aandacht besteden aan het uitdragen van
successen zowel intern als extern. Binnenkort ontvangen we het complete rapport vanuit de inspectie
en zullen we verdere informatie met u delen.

Donderdag 21 oktober 2021

Versoepelingen brengen en halen van leerlingen
Gildestraat
Graag willen we na de herfstvakantie wat versoepelingen aanbrengen rondom het halen- en brengen
van de leerlingen.
Voor schooltijd brengen ouders hun kind tot het hek.
Het kind loopt dan zelfstandig door de poort het plein
op naar de leerkracht.
Na schooltijd mogen ouders op het plein wachten.
U kunt uw kind opwachten in het vak dat bij de groep
van uw kind hoort. Dit is dezelfde plek als waar
's ochtends ook de leerkracht van uw kind staat.
Pas wanneer alle kinderen in het vak zijn aangekomen, nemen ouders hun kind mee naar huis.
Let er bij het verlaten van het plein a.u.b. op dat u
niet door de vakken van de andere groepen loopt zodat leerkrachten overzicht kunnen bewaren.
Voor vlotte doorstroming zal groep 1-2A het gele vak
gebruiken, groep 1-2B het rode vak, groep 1-2C het
witte vak en groep 1-2D het blauwe vak.
Evt. vragen aan de leerkracht kunnen gesteld worden
nadat de leerkrachten alle leerlingen heeft uitgezwaaid.
Voor de ouders van de groepen 3 geldt dat de leerlingen de achteringang aan de Gildestraat blijven gebruiken. We vragen ouders kinderen tot aan de poort
te brengen en ze hier ook weer op te halen.
Heeft u een vraag voor de leerkracht loop dan ná
schooltijd gerust het pleintje op.
Papenvoort
Voor de ouders aan de Papenvoort geldt dat zij na de
herfstvakantie niet meer achter het hek hoeven te
wachten, maar weer op het schoolplein mogen staan
wanneer zij hun kinderen komen halen.
Er is een nieuwe beslisboom gepresenteerd om te
kunnen beoordelen of u uw kind wel/niet naar school
kunt laten gaan. Deze beslisboom is als bijlage toegevoegd.

Kamp groepen 8
Voor de leerlingen uit groep 8A en 8B is het bijna zover! Van dinsdag 2 nov t/m vrijdag 5 nov gaan zij op
kamp naar de kamplocatie W'tje wel in Eersel. De
leerlingen en de leerkrachten hebben er ontzettend
veel zin in en er staan dan ook een heleboel leuke activiteiten op het programma. Het kamp is er ook voor
bedoeld dat de leerlingen uit beide groepen 8 elkaar
nog beter leren kennen. Zij zullen gedurende het jaar
ook nog regelmatig met elkaar gaan samenwerken.

Spreek ons gerust aan op het schoolplein of stuur een
mail naar:

Studiedag 1 november
Op maandag 1 november zijn alle leerlingen vrij in
verband met een studiedag van het team. We verwachten iedereen weer op school op dinsdag 2
november.

Jarigen

21 okt

Anne

8A

Nieuws vanuit de Verkeerscommissie

21 okt

Max

0-1-2D

21 okt

Max

0-1-2C

22 okt

Juf Rachel

0-1-2A/4A

25 okt

Juf Maria

0-1-2A

26 okt

Cas

0-1-2D

27 okt

Rens

5A

27 okt

Igor

0-1-2A

27 okt

Lara

0-1-2D

We gaan weer richting de donkere decembermaand.
Dat betekent dat het tijd is voor de jaarlijkse fietsverlichtingcontrole voor de groepen 4 t/m 8. Op woensdag 10 november zijn de groepen 4 en 5 aan de
beurt. Op vrijdag 12 november, de groepen 6, 7 en 8.
We hopen dat er die dagen zo veel mogelijk kinderen
met de fiets naar school komen, uiteraard met goed
werkende verlichting. De kinderen van de KinderVerkeersCommissie zullen de controle onder schooltijd
uitvoeren op het schoolplein en de goed verlichte
fietsen belonen met een kleinigheidje. Wij als verkeersouders zullen ervoor zorgen dat alles goed verloopt.

28 okt

Mike

7A

28 okt

Anouk

8B

29 okt

Meike

7A

30 okt

Ryan

3C

31 okt

Juf Patricia

3B

2 nov

Jaylie

0-1-2C

3 nov

Elise

5B

4 nov

Ruben

3A

4 nov

Hugo

3C

Hartelijke groet,
Nanja Verbakel (Anne 8A) Odette Verbeek (Gijs 6A)
Liselotte Luijks (Esmee 5B en Pepijn 3B)

7 nov

Luc

5A

8 nov

Daan

4C

9 nov

Bren

0-1-2B

10 nov

Juliette

8B

Aan in het donker

PS. Zoals u ziet hebben we nog maar drie ouders in
de verkeerscommissie. We kunnen dan ook heel goed
versterking gebruiken! Ook nu al, we zijn superblij
met alle hulp.

verkeer-stjozef-geldrop@outlook.com. U kunt zich
ook aanmelden bij meester Maarten Meeuws (6A).
Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groeten,
Vera van der Linden MT

Tot 11 november 2021

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma. 25 okt t/m vr. 29 okt: Herfstvakantie
Ma. 1 nov:
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Deze week screening hoofdluis.
Di. 2 nov:
Schoolkamp groepen 8
OV-(jaar)vergadering
Wo. 3 nov:
GMR-vergadering
Vr. 5 nov:
Start week van de mediawijsheid
Ma. 8 nov:
Deze week koffie-uurtje live per
groep locatie Gildestraat.

Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond 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.

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de informatieavond op 4 november
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?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen?
Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online)
informatieavonden. De eerstvolgende is op donderdag 4 november van 20.00 tot 22.00 uur bij Stadhuis
Eindhoven, Stadhuisplein 1 in Eindhoven. Tijdens
deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een
heldere en realistische manier belicht en vertelt een
ervaren pleegouder over de eigen ervaring.

Halloweentocht – 22 oktober 2021
Ook in de herfstvakantie vinden er weer allerlei verschillende activiteiten plaats! Je kunt gratis komen
griezelen met Leef! en de Scouting Hikegroep op vrijdag 22 oktober tijdens de halloweentocht.
Schrijf je in voor één van de vossenjachten (17.00 uur
of 17.30 uur). Hier gaan de kinderen uit de groepen 1
t/m 4 op zoek naar de stok van de heks. Benieuwd
naar de heks haar verhaal? Meld je dan snel aan!

Na de vossenjachten starten de grotere kinderen
(groep 5 t/m 8) met een heuse spooktocht. Zij moeten helpen om de drakeneieren terug te vinden in het
donkere woud tussen alle spoken en andere griezels.
Deze spooktocht start om 19:30 uur en aanmelden
kan hier. Zowel de vossenjachten als de spooktocht
starten vanaf de Scouting Hikegroep (Jan Raassensweg 1, Geldrop).

Step2Sport – 28 oktober 2021
Op de donderdag van de vakantie kun je maar liefst
vijf verschillende sporten ontdekken in één ochtend.
MTTV’72, Budo DHB, BV Mierlo ’76 en VV Mifano organiseren deze dag voor jou! Je doet mee met voetballen, badmintonnen, tafeltennissen, dans en kickboksen en er wordt een kleine bijdrage voor gevraagd van €2,- (vooraf aanmelden) of €3,- op de dag
zelf. Hier zijn een beperkt aantal plekken dus meld
je hier snel aan.

