
 
 

 

Nr. 12    maandag 5 december      
 

Belangrijke data  

 

 Maandag 5 december: Sint en Piet op 

school  

 Dinsdag 6 december: Studiedag voor alle 

leerkrachten, alle kinderen vrij  

 t/m maandag 5 december: Inschrijven voor 

rapportgesprekken in de hal van de school.  

 Donderdag 8 en dinsdag 13 december: 

Rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7. Voor ouders groep 8 afwijkende data, zij 

hebben hierover een e-mail ontvangen.  

 

 

Activiteiten 

Noteer alvast in uw agenda:  

 Woensdag 21 december:18.00-20.00 uur Kerst op school voor alle kinderen en hun 

ouder(s), verzorger(s) met onder andere een kerstmarkt en kerstmusical door leerkrachten.  

 Donderdag 22 december: verkort rooster, school om 14.00 uur uit. Start Kerstvakantie.   

 

 

 

Proficiat meneer Ramses met de geboorte op 

zondag  4 december van jullie dochter Jolie.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Waar zijn wij als school mee bezig 
 

Rapporten 
 
Leefstijl vragenlijst (SEOL) en 1

e
 rapportgesprek: Wijziging 

De sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling van uw kind vinden wij 
erg belangrijk.  

http://www.bing.com/images/search?q=gespekken+met+ouders&view=detailv2&&id=6A6812461A1A227BA95990C74746ED0E3BE3920E&selectedIndex=0&ccid=7S4yrXMh&simid=607991628899485034&thid=OIP.Med2e32ad732141f5779ebc9659911003o0
http://www.bing.com/images/search?q=sinterklaas+op+school&view=detailv2&&id=277B5F01FAD8FA559C3032FBF3C84C82FB3DDDEB&selectedIndex=14&ccid=zAdr0o5p&simid=608034359519349970&thid=OIP.Mcc076bd28e693d89b3851b57d4603560o0


Tijdens het eerste rapportgesprek (nov./dec.) zal hierop de nadruk liggen. Tot vorig schooljaar 
werden hierbij de uitslagen van de Leefstijlvragenlijsten (SEOL) als leidraad gebruikt.  
Helaas kregen wij eind vorig schooljaar volledig onverwacht te horen dat deze vragenlijsten niet 
meer ondersteund worden en dus niet meer ingevuld kunnen worden door kinderen, ouders en 
leerkrachten.  
  
Om dit eerste rapportgesprek te blijven richten op de sociale vaardigheden en emotionele 
ontwikkeling hebben we een aantal richtinggevende vragen opgesteld die mogelijk gebruikt kunnen 
worden om het gesprek te voeren.  

 
 Gaat uw kind ’s morgens met plezier naar school?  

 Wat vertelt uw kind over school? 
  

 Welke kwaliteiten heeft uw kind?  
(samen met andere kinderen, met volwassenen, in spel of hobby’s) 

 Hoe gaat uw kind om met uitdagingen?  
(zelfbewustzijn en zelfbeeld, besluiten nemen, problemen oplossen,  zelfstandigheid)  

 

Schaakles in de plusklas. 
De afgelopen 3 weken heeft meneer Mario schaakles gegeven in de plusklas.  
Gelukkig kreeg hij hulp want er waren al een aantal kinderen die het al heel goed konden.  
Tijdens het eerste gedeelte van de les werden verschillende aanvals-of verdedigingstechnieken 
uitgelegd en aan het einde lekker een partijtje.  
Jeetje wat is schaken moeilijk.  
Het moeilijkste is misschien wel eerst denken en dan pas een schaakstuk vast pakken.  
Als je hem vast hebt moet je hem verzetten.  
We hebben in deze drie weken veel geleerd.  
Bedankt meneer Mario en natuurlijk ook bedankt aan meneer Albert, meneer Bart en meneer 
Rudie. 
Wisten jullie dat je iedere woensdagmiddag van kwart over 1 tot kwart over 2 schaakles kan krijgen 
op de Elegaststraat? Dus als je zin hebt mag je daar altijd een keer gaan kijken.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe activiteiten / informatie 

 

Minilessen op Aloysius De Roosten voor kinderen in groep 7 en 8 
Aan ouder(s), verzorger(s)  en kinderen in groep 7 en/of 8  



Op woensdag 14 december zijn er Inspirion Workshops (minilessen) op Aloysius De Roosten, 
een vmbo-t school in Eindhoven. 
  
Adres: Saenredamstraat 2, 56 43 RR Eindhoven. 
Tijd 14:00 -16:00 uur. 
  
De lessen zijn bedoeld voor de leerlingen uit groep 7 en groep 8. 

Voor meer informatie en opgeven zie onze website: www.aloysiusderoosten.info 
   
Met vriendelijke groeten, 
Medewerker secretariaat, administratie en communicatie 
  
 

Beste ouder(s), verzorger(s) en Vormelingen in groep 8  
De voorbereiding van het Vormsel begint half weg groep 8. 
Na de zomerstop gaan we in de brugklasleeftijd verder. 
Het Vormsel is gepland op de zaterdag van Pinksteren 2018  
  
Om het een en ander aan u uit te leggen en u gelegenheid te geven de Vormelingen in te schrijven, 
hebben we een infoavond gepland op dinsdag 24 januari 2017 in KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31 
(meest rechtse deur) om 20.00 uur. 
  
 
Graag tot ziens 
Alle goeds 
Namens de werkgroep 
Ine Geven 
Henry Vermeulen 

 

  

 
 
De Bieb is zo gek nog niet 
De bibliotheek Eindhoven organiseert weer allerlei interessante en uitdagende activiteiten. Zie de 
afbeelding hieronder voor meer informatie. Nieuwsgierig, wilt u meer weten en mogelijk uw kind(eren) 
aanmelden?  
 

 
 
Ga naar   
http://www.bibliotheekeindhoven.nl/actueel/agenda-jeugd.html 
 
 

Triple P opvoedcursussen 
 
In het nieuwe jaar bieden we weer met enthousiasme de Triple P opvoedcursussen aan voor ouders.   
 
Voorlopig aanbod 
·         Cursus positief opvoeden voor ouders van kinderen tot 12 jaar; 
·         Cursus positief opvoeden voor gescheiden ouders ‘Transitions’; 
·         Cursus positief opvoeden voor ouders met (pittige) pubers; 
·         Cursus positief opvoeden voor ouders met kinderen met overgewicht (lifestyle). 

http://www.aloysiusderoosten.info/


 
Voor inhoudelijke informatie over de trainingen, verwijzen wij u naar onze website 
www.omniazuidoostbrabant.nl. U kunt ons ook altijd bellen op telefoonnummer 040-2027129.  
 
Meerwaarde  
De cursussen zijn bedoeld om inzicht te verschaffen en praktische handvatten te geven bij het opvoeden. 
Het extra voordeel van een groep is dat ouders kunnen sparren en steun kunnen vinden bij elkaar. 
  
Interesse?  
Het aantal cursussen en plekken is beperkt. Kent u iemand die u graag wil doorverwijzen of wilt u zelf een 
cursus bijwonen, dan kunt u alvast een aanmelding doorgeven via onze website. Ga hiervoor naar het 
tabblad ‘Over de cursussen’. Uw aanmelding wordt geregistreerd. Zodra we weten wanneer de cursus 
wordt gegeven, nodigen we u uit.  
  
Met vriendelijke groet,  
De trainers in opdracht van Stichting Omnia Zuidoost-Brabant 

 

  

http://www.omniazuidoostbrabant.nl/


 
 


