
 
 

 

Nr. 9    maandag 14 november      
 

Belangrijke data  

 Maandag 14 november: Start voorleeswedstrijd groepen 7 en 8  

 Vrijdag 18 november: Schaatsprestatierit (voor kinderen die zich hebben opgegeven)  

 Vrijdag 25 november: Finale van de voorleeswedstrijd 

 

Activiteiten 
 Vrijdag 18 november: 15.00-16.00 bijeenkomst 2 “Kennismaken met theater” voor 

kinderen die zich hebben opgegeven voor deze buitenschoolse bijeenkomsten. Locatie 

Vitruviusweg  

 

Schaaktoernooi  
Zondag 20 November wordt in Sporthal de Bongerd in Son en Breugel, de 
eerste ronde om de Eindhovencup gehouden. Het is een leuk en spannend 

toernooi. Het is super geschikt voor kinderen van onze school. Daarom hoop ik 
dat alle schakers van onze school daar aanwezig zijn. Het begint om 10.00 uur.  
De inschrijving is om 09.30 uur en het einde verwachten we rond 14.00 uur. 

Het inschrijfgeld is slechts € 2,=. En iedereen krijgt een prijsje.  

Meneer Mario Adriaans.  
 

Waar zijn wij als school mee bezig 
 
Sinterklaas 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Het is u vast niet ontgaan, Sinterklaas is weer in het land!  
Ook dit jaar volgen wij op school het Sinterklaasjournaal. De komende 
weken kijken alle kinderen dagelijks op school het journaal.  
 

 Vanaf woensdag 9 november trekken de groepen 5 t/m 8 een 
lootje in hun eigen groep. De komende weken hebben zij dan de tijd om een surprise voor 
een klasgenoot te maken, voor maandag 5 december. Ze krijgen een brief met uitleg over 
het maken van de surprise. 

 Vanaf maandag 14 november mogen alle kinderen een eigen schoen meenemen naar 
school. Deze wordt op dinsdag 22 november in de klas gezet. 

 Woensdag 16 november is het pietenochtend voor de kinderen van de groepen 1 t/m 5. 
De groepen 6 t/m 7 hebben die dag een sinterklaas-knutselochtend. 

 Maandag 5 december vieren wij Sinterklaas op school. De groepen 1 t/m 4-5 vieren dit 
samen met Sinterklaas en de pieten. Op de Vitruviusweg zal dit in de gymzaal zijn en op 
de Elegaststraat in de hal. De groepen 5 t/m 8 hebben surprise in de klas. Natuurlijk 
verwelkomen wij met alle groepen Sinterklaas. Bij droog weer bent u welkom om met 
broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, rond half 9 te komen kijken naar de 
aankomst van Sinterklaas op het schoolplein. Wilt u er dan voor zorgen dat u achter het lint 
een plekje zoekt, zodat alle kinderen Sinterklaas goed kunnen zien. 
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Nieuwe cito-toetsen 
In januari en juni nemen we op onze school cito-tussentoetsen af voor 
verschillende vakken. 
CITO heeft de afgelopen jaren meerdere nieuwe toetsen ontwikkeld m.n. 
voor de vakken begrijpend lezen, rekenen en spelling. 
De ontwikkeling van deze toetsen loopt nog steeds. Op dit moment zijn 
voor deze vakgebieden de toetsen uitgebracht voor de groepen 3 t/m 6. 

Groep 7 komt volgend schooljaar op de markt en nog een jaar later zullen de toetsen voor groep 8 
verschijnen. 
De groepen 7 en 8 werken nu nog met de versies die we al op school hadden. 
Om up-to-date te blijven hebben we begin dit schooljaar deze nieuwe toetsen aangeschaft. 
 
 

Nieuwe Website 
Waarschijnlijk is het u al opgevallen dat er soms stofwolken in onze schoolgebouwen ineens 
ontstaan. Dit heeft te maken dat op dit moment heel hard aan de nieuwe website wordt gewerkt.  
Als school willen wij u niet langer laten wachten dan nodig is, daarom zal zeer binnenkort onze 
nieuwe website online komen. Hierdoor zijn nog niet alle pagina’s gevuld. Mocht er nog informatie 
ontbreken dan kunt u dit aan ons melden. 
Hieronder alvast een voorproefje van onze nieuwe website. De rest willen we nog even voor de 
spanning bewaren.  

 
 

Herhaald bericht: Oproep van Dikkie&Dik vrijwilligers voor ophaalmoment 
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Vergaderig Ouderraad 
 
Maandag 7 november heeft  de OR weer vergaderd. De volgende punten zijn besproken: 
 

- er zijn vier nieuwe leden welkom geheten; 
- de luizencontrole is besproken; 
- Mariëmma neemt na 35 jaar afscheid als penningmeester van de OR; 
- Berdi en Wilma zijn op studiereis geweest naar Marokko. Het was zeer geslaagd. Een 

presentatie volgt; 

- de Sinterklaascommissie volgt het Sinterklaasjournaal en afgelopen vrijdag is de school 
versierd; 

- de kerstcommissie heeft de eerste vergadering gehad; 
- er komt dit schooljaar een ontruimingsoefening; 
-  

de volgende vergadering is op 23 januari 2017. 

 

Externe activiteiten / informatie 

 
 
 
 

 
Gelukkig gezonde kinderen 
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 
 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger 

gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en 
stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En 

dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.  
 

 

Jeugdgezondheid 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het 

team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 
gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school. 

 

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  
 

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit 
onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling 

van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. 
Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  

 

Even praten…. 
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met 
andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik 

daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van 
Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij ieden een luisterend oor, geven hulp 

en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.  

 
Extra informatie… 
Betrouwbare en actuele over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.informatiediehelpt.nl  

De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en 
deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.  

http://www.ggdbzo.nl/
http://www.informatiediehelpt.nl/


 

Inentingen  
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, 
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie 

tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal 
centrale locaties in de regio. 

Altijd welkom 

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt 
contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid  
 

 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders 

 Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 

o Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind 

 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 

17.00 uur.  

 

 
 
 
 
 
Fruitactie JUMBO Gerretsonlaan. Doet uw kind ook mee?  
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