
  
 

Generaal Boreelpad 29 
5623 JZ Eindhoven 

040 – 243 92 33 
 

directie@rapenland.nl 
www.rapenland.nl 

 

 
SPREUK VAN DE WEEK 

Een goed begin 
geeft moed en zin 

 

EEN GOED BEGIN……. 

Afgelopen maandag stonden alle kinderen 
voor een gesloten poort te trappelen om 
aan het nieuwe schooljaar 2018-2019 te 
beginnen. Wat hadden ze er zin in! 
Rond kwart over 8 ging de poort open en 
stroomde de speelplaats vol met kinderen 
en hun ouders….maar wat was daar aan de 
hand….?? 
Onze leerkrachten waren nog in 
vakantiestemming! Ze lagen nog in tentjes 
op de speelplaats, sommige collega’s liepen 
nog op hun vakantieslippers, waren een 
boek aan het lezen of speelden nog een 
potje beachball.  
Een ludieke opening van het schooljaar!  
Om 10 voor half 9 gingen de deuren open 
en mocht iedereen naar binnen. Ieder naar 
de nieuwe eigen klas samen met de nieuwe 
juf of meester. Het schooljaar was 
begonnen! 
 

Na afloop van de eerste dag was bij alle 
leerkrachten unaniem de mening: het was 
een HARTSTIKKE LEUKE EERSTE DAG!!  

Mijn collega’s zijn dus enthousiast 
begonnen aan dit nieuwe jaar begonnen en 
hebben er zin in! Daar word ik ontzettend 
blij van! Dat is een fijn gevoel. Ik hoop dat u 
dit goede gevoel met ons kunt delen.  
Bent u ook met een goed gevoel aan het 
schooljaar begonnen? 
 

Hoe zijn uw kinderen thuis gekomen na de 
eerste schooldag? Zijn zij ook enthousiast? 
Wij hopen natuurlijk van wel!! 
Wij wensen iedereen: kinderen, ouders en 
leerkrachten een heel fijn en leerzaam 
schooljaar toe.  
 

VAKLEERKRACHT GYMNASTIEK 

In gesprek met onze collega’s en MR, 
hebben we besloten om met ingang van dit 
schooljaar te gaan werken met een 
vakleerkracht gymnastiek. Deze vak-
leerkracht komt vanuit Eindhoven Sport en 
start volgende week op onze school. 
Hij heet Jeffrey van de Sande en stelt zich 
hieronder graag aan u voor. 
Jeffrey geeft alle groepen één keer per 
week een gymles. Zijn lesdagen zijn: 
dinsdag, donderdag en vrijdag.  
De tweede gymles (voor de groepen 3-8) 
wordt door de leerkracht zelf gegeven. 
Jeffrey, welkom in ons team! 
 

EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Jeffrey van 
de Sande. In 2015 ben ik 
afgestudeerd aan de 
Fontys Sporthogeschool. 
Na mijn afstuderen heb 
ik twee jaar in het 
voortgezet onderwijs 
mogen werken en een  
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Agenda 

24 augustus 
13.45u-14.15u: 
Inloop en kennismaking 
 

31 agustus  
Studiedag: alléén voor de 
kleuters 
 

3 september 
Studiedag: ALLE kinderen 
zijn vrij 
 

4, 5 en 6 september 
Kennismakings- 
gesprekken 
 

4 september 
Deze week: 
Hoofdluiscontrole 
 

6 september 
Infora 2 
 

Hiep Hiep Hoera 

U mist de verjaardags-
kalender……….. 
We moeten ons houden 
aan de nieuwe wetgeving 
(AVG). We mogen niet 
zonder uw toestemming de 
verjaardagen van de 
kinderen vermelden. U 
ontvangt van ons 
binnenkort een 
toestemmingsformulier. 
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jaar op een M.B.O. opleiding. Op het M.B.O. miste ik 
vooral het feit dat ik niet systematisch kon werken aan de 
motorische ontwikkeling van de leerlingen. Daarom heb 
ik ervoor gekozen om weer een baan lichamelijke 
opvoeding te zoeken in het basisonderwijs. Deze heb ik 
op basisschool Rapenland gevonden!  
Ik vind het een uitdaging om leerlingen te helpen binnen 
hun motorische ontwikkeling. Binnen mijn lessen hoop ik 
leerlingen veel plezier te laten ervaren in sport en 
bewegen, zodat ze vanuit hun plezierervaringen ook 
buiten school gaan sporten en wellicht lid zullen worden 
van een sportvereniging!  
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan op basisschool 
Rapenland! 
Groetjes en we komen elkaar zeker een keer tegen!  
Jeffrey van de Sande 
 

VAKLEERKRACHT MUZIEK 

Naast de aanstelling van een vakleerkracht gymnastiek 
hebben we ook een vakleerkratcht voor muziek 
aangesteld. Haar naam is Hetty Boeijen en zij stelt zich 
hieronder graag aan u voor. 
Vanaf volgende week geeft Hetty aan de groepen 1 t/m 7 
één keer per week een muziekles. Groep 8 krijgt één keer 
per 14 dag een uur muziekles. De lessen vinden plaats in 
de speelzaal, vooral omdat juffr. Hetty in de les vaak 
muziekinstrumenten gebruikt. 
Hetty, welkom in ons team! Wij hopen dat je veel plezier 
gaat beleven samen met onze kinderen. 
 

EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Hetty Boeijen en ik 
vind het erg leuk dat ik vanaf dit 
schooljaar aan alle kinderen van 
basisschool Rapenland 
muzieklessen kan gaan geven.  
We gaan veel nieuwe liedjes 
zingen , heel veel spelen met 
allerlei instrumenten en we gaan 
ook zelf ontdekken hoe leuk 
muziek is.  

Naast vakleerkracht muziek ben ik ook docent dwarsfluit 
en dirigent en naast mijn beroep is muziek eigenlijk nog 
steeds mijn hobby waar ik veel plezier aan beleef.  
Hopelijk kan ik alle kinderen (en ook de ouders) en 
leerkrachten van Rapenland enthousiast maken voor alles 
wat met muziek te maken heeft.  
Samen met mijn man en dochter woon ik sinds 2001 in 
Helmond en naast muziek maken vind ik het leuk om te 
reizen en te fotograferen. 
 

UITNODIGING VOOR DE INLOOP EN 
KENNISMAKING OP VRIJDAG 24 AUG. A.S., 
13.45 UUR 

Graag nodigen wij u uit om op  

vrijdag 24 aug. a.s. 
vanaf 13.45 uur tot 14.15 uur 

in de klas van uw kinderen te komen kijken.  
Tijdens dit halve uur kunt u, samen met uw kind, de 
methodeboeken bekijken en in het laatje van uw 
kinderen snuffelen. 
Daarnaast kunt u samen met uw kind een activiteit doen.  
Bij de kleuters kunnen de kinderen, samen met u, in dit 
halve uurtje een spel doen of een puzzel maken. 
Daarnaast is het bedoeld om de sfeer in de nieuwe klas te 
proeven. En u maakt natuurlijk kennis met de nieuwe 
leerkracht van uw kind!  
 

Ouders met meerdere kinderen kunnen om 14.00u naar 
de andere klas wandelen om ook daar even de sfeer te 
proeven. Tot morgen?! 
 

STUDIEDAG ALLEEN VOOR DE KLEUTERS OP    
31 AUG. A.S.  

Volgende week vrijdag 31 aug. a.s. hebben we met de 
leerkrachten van de groepen1/2A t/m 1/2E een 
studiedag.  De kleuters zijn op deze dag vrij. 
We wensen u een fijn lang weekeinde toe. 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben een normale 
schooldag! 
 



 
 

 

STUDIEDAG VOOR ALLE KINDEREN 1 T/M 8   
OP 3 SEPT. A.S.  

Op maandag 3 september a.s. hebben we met ALLE 
leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 een studiedag.  
Alle kinderen zijn op deze dag vrij.  
De school is dan gesloten. 
We wensen u een fijn lang weekeinde toe. 
 

UITNODIGING KENNISMAKINGSGESPREKKEN 
IN DE WEEK VAN 3 SEPT. A.S. 

Afgelopen maandag hebben 
de kinderen een brief 
meegekregen waarin stond dat 
u samen met uw kind wordt 
uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. 
Omdat de leerkrachten de 

kinderen goed willen leren kennen, hebben we aan de 
kinderen gevraagd om thuis (eventueel met uw hulp)  
een brief te schrijven/tekenen. Deze brief ontvangen de 
leerkrachten graag uiterlijk donderdag 31 aug. a.s. weer 
terug. Vanaf morgen, 24 aug. 9:00 uur kunt u zelf via de 
gespreksplanner in de Rapenland-app (schoolgesprek) 
een afspraak inplannen met de leerkracht van uw      
kind(-eren). Als u de app niet gebruikt kunt u inloggen 
met deze link: 
https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=188.  
Heeft u 3 kinderen of meer op school kunt u inschrijven 
vanaf 7:00 uur. Heeft u hulp nodig? Loop gerust bij ons 
binnen, wij helpen u graag! 
 

SCHOOLKALENDER 2018-2019 

Afgelopen maandag heeft uw kind 
of één van uw kinderen een 
schoolkalender 2018-2019 mee 
gekregen. 

Daarin vindt u alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar 
2018-2019. Het zou fijn zijn als onze kalender een mooi 
plekje krijgt in uw huis! 
 

‘GELE BRIEFJE’ 

Samen met de schoolkalender 2018-
2019, heeft u ook het zgn. ‘gele 
briefje’ gekregen.  
Wilt u dat briefje zo snel mogelijk 
invullen en mee terug geven naar 

school? Hartelijk dank! 
 

INLOOP GROEPEN 5 

Voor de inloop van de groepen 5 bent u van harte 
welkom op: 

 dinsdag 18 september 

 donderdag 4 oktober (uitleg boekbespreking) 

 maandag 20 november 

 woensdag 9 januari (uitleg werkstuk) 
De data voor de 2e helft van het schooljaar komen vóór 
de kerstvakantie. 
 

INFORA, ONS TWEEWEKELIJKSE INFO-
BULLETIN 

Ouders die al enige tijd meelopen weten het al. Nieuwe 
ouders maken er vandaag kennis mee. Ons ouder-
informatiebulletin: Infora. 
De Infora wordt elke twee weken uitgegeven en wordt 
via de mail verzonden. U vindt de data van uitgifte op 
onze schoolkalender.  
De Infora bevat:  

 actuele informatie over het reilen en zeilen van onze 
school én 

 verhalen van kinderen over bijzondere belevenissen 
op onze bijzondere school! 

De Infora wordt geschreven door het team en de directie. 
We proberen u steeds tijdig en volledig te informeren. 
Heeft u desondanks nog vragen, kom dan even binnen 
lopen om dat te melden.  
U bent van harte welkom! U kunt natuurlijk ook via de  
digitale weg vragen stellen. Dit is ons e-mailadres: 
directie@rapenland.nl. 
 

https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=188
mailto:directie@rapenland.nl


 
 

 

(LEES)INLOOP GROEPEN 3 IS GESTART!! 

De kinderen willen natuurlijk aan hun ouders laten zien 
wat ze allemaal leren of al geleerd hebben. Ze zijn trots 
en enthousiast! 
Daarom organiseren we met ingang van volgende week, 
wekelijks voor de ouders een leesinloop. Alle ouders van 
de groepen 3 mogen elke woensdag van 8.30-8.45u mee 
komen in de klas. Voor elk kind is het een feest te ervaren 
dat hun ouders belangstelling hebben voor wat het in de 
klas doet. U maakt daar toch tijd voor!? 
De inloop start op woensdag 29 augustus 2018 
 

KINDERPOSTZEGELS IN GROEP 7 START OP 
26 SEPTEMBER OM 12.00 UUR.  

Ook dit jaar doet groep 7 weer mee 
aan de landelijke actie van Stichting 
Kinderpostzegels. Op 27 september 
a.s. is de start en mogen alle kinderen 
vanaf 12.00u starten met de verkoop 
van de zegels aan de deuren. 
Dit betekent dat de kinderen van 
groep 7a en groep 7b vanaf 12.00u 

vrij zijn van school om te beginnen met de verkoop. 
Wij wensen de kinderen veel plezier bij de verkoop van 
de zegels!  
 

RAPENLAND HEEFT EEN APP 

Zoals u waarschijnlijk weet 
hebben we op onze school 
een app. 
In deze app kunt u 
inhoudelijke informatie 
vinden over onze school. 
Daarnaast wordt de app 
gebruikt om foto’s en 
nieuwsberichten met u te 
delen. Ook kunt u de app 
gebruiken om uw kind  ziek 
te melden en  
rapportgesprekken in te 
plannen. U kunt instellen 

voor welke groepen u pushberichten wilt ontvangen. Dit 

kan bij het tandwieltje bovenaan in het scherm. 
Afgelopen maandag heeft u via de mail de inlogcodes 
ontvangen voor het bekijken van de foto’s. Wegens de 
privacy hebben we de foto’s afgeschermd voor 
buitenstaanders van onze school. 
U kunt de app gratis downloaden uit de app-store. 
 

SPEL- EN LEESINLOOP KLEUTERGROEPEN 

U bent welkom bij de spelinloop in de groep van uw kind.  
Bedoeling daarvan is dat u samen met uw kind speelt in 
het lokaal. U maakt kennis met de kleutermaterialen en u 
kunt er met uw kind over praten. Ook thuis kan dat! 
U bent ook welkom bij de leesinloop van uw kind! 
Het is fijn als u ’s morgens meteen naar de bibliotheek 
toe gaat met uw kind. Daar staat de leerkracht op u te 
wachten. 
De spel- en leesinloop is steeds van 08.30u- 08.45u. 

 Groep 1/2A:  dinsdag: bibliotheek 
donderdag: spelinloop 

 Groep 1/2B:  dinsdag: spelinloop 
donderdag: bibliotheek 

 Groep 1/2C:  maandag: bibliotheek 
donderdag: spelinloop 

 Groep 1/2D:  woensdag: spelinloop 
vrijdag: bibliotheek 

 Groep 1/2E:  woensdag: bibliotheek  
vrijdag: spelinloop  

Veel plezier samen met uw kind!! 
 

MET UW KIND MEE NAAR BINNEN 

Voor de ouders van de kleutergroepen is het heel 
gewoon om het kind naar de klas te brengen. Voor de 
kleintjes is het wel fijn als papa of mama nog mee naar 
binnen gaat. 
Van de kinderen van groep 3 vragen we echter al wat 
meer zelfstandigheid en vooral ook wat meer 
zelfredzaamheid. Zelf de jas ophangen en het 
tussendoortje in de bak leggen, moeten de kinderen 
zelfstandig gaan doen. En dat kunnen ze ook best! 
Wij stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 
de kinderen. Doet u mee? Daarom vragen wij u om vanaf 



 
 

 
maandag 10 sept. a.s. afscheid te nemen bij de deur op 
de speelplaats. Gaat dat lukken?? 
Bereidt u uw kind daar alvast op voor? 
Heeft u een mededeling voor de leerkracht, dan kunt u 
natuurlijk wel mee naar binnen lopen. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

TE KLEINE GYMSCHOENEN?! 

Nu het schooljaar begonnen is, 
hebben bijna alle groepen ook al 
weer voor de eerste keer 
gegymd.  
Het valt elk jaar op dat een 
aantal kinderen klaagt over pijn 
aan hun voeten.  

Kinderen in deze leeftijd groeien vaak hard en het is dus 
denkbaar dat de gymschoenen van vorig schooljaar nu te 
klein zijn geworden.  
Wilt u thuis met uw kind controleren of de gymschoenen 
nog de goede maat hebben? Het dragen van goed 
passende schoenen is, zeker ook tijdens het sporten, erg 
belangrijk voor uw kind.  
Dank voor uw medewerking! 
 

NIEUWE KLEDINGCONTAINER 

We hebben een nieuwe 
kledingcontainer!! 
Deze staat op de 
speelplaats. 
De oude container is 
weggehaald, omdat deze 
niet meer in gebruik was.  
De nieuwe is vanaf dit 
schooljaar wel weer in 
gebruik. 
 

De opbrengst wordt 
door de ouderraad 
gebruikt voor de 
kinderen. Enkele jaren 
geleden hebben we daar 

bijvoorbeeld de circusdag van kunnen betalen.  
De kledingcontainer staat op de speelplaats. 

U kunt daar, onder schooltijd, altijd uw oude kleding 
kwijt. Na 16.00 uur is de speelplaats afgesloten en is de 
kledingcontainer dus niet meer bereikbaar. 
Mocht u na 16.00u óf in de avonduren toch kleding willen 
afgeven, dan kunt u dit doen in overleg met Hans van 
Laarhoven, de vader van Valerie uit groep 7a. Hij heeft de 
sleutel van de poort en is bereid om even met u mee te 
lopen. Zijn telefoonnummer is: 06-20 07 62 95. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

EERSTE COMMUNIE 2019 

Zit uw kind in dit schooljaar in groep 4 of hoger? En wilt u 
graag dat uw kind zijn of haar eerste communie doet? 
Kom dan op: 

maandag 3 september 2018 om 20.00 uur 
naar het KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31. 

U wordt het er bijgepraat over het nieuwe traject van 
gezinskatechese waarbinnen de eerste communie een 
plaats krijgt. 
 

TRUDO WEEKEINDSCHOOL 

Dokter. Journalist. Advocaat.  Wat wil jij later worden? 
Weet je het al?  Of wil je eerst kijken?   
Dat kan bij de Weekendschool!   
Zit je in groep 7 of 8 en heb je je nog niet ingeschreven 
voor dit schooljaar?  Goed nieuws!   
We hebben nog enkele plekken vrij!   
Kom samen met je ouder(s) naar de open dag en schrijf je 
direct in: Trudo Weekendschool , 
OPEN DAG, woensdag 5 september a.s. van  
16.00 tot 18.00uur, Torenallee 34, Strijp-S . 
 

Wat is de Trudo Weekendschool precies?  
Dat is een school op zondag. Onze leerlingen krijgen een 
extra programma over de mogelijkheden in onze 
maatschappij. We kiezen thema’s uit de kunst, cultuur, 
maatschappij en wetenschap. De informatie wordt 
gegeven door mensen die daar hun beroep van hebben 
gemaakt: architect, advocaat, rechter, politie, sportman, 
kunstenaar, muzikant, journalist en nog meer. Dat zijn de 
gastdocenten.  
Voor leerlingen uit groep 7, groep 8 en de brugklas.  



 
 

 
Het is voor kinderen die graag nieuwe dingen willen 
leren. Die het leuk vinden om dat samen met andere 
kinderen te doen. Om samen slimmer en wijzer te 
worden. Die motivatie is het belangrijkste om mee te 
mogen doen.  
Je krijgt veel interessante informatie van mensen. 
Informatie die je goed kunt gebruiken als je later op de 
middelbare school zit en als je gaat kiezen voor je 
toekomst.  
Wanneer en waar is de Weekendschool?  
Op 30 zondagen per jaar van 11.00 tot 14.30 uur. Niet in 
de schoolvakanties.   
In het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven en op Strijp-S in 
de Apparatenfabriek.  
Wat kost het? De school is gratis. Er wordt geen geld 
gevraagd voor activiteiten.   
 

Ook belangrijk:  
Er wordt verwacht dat je altijd komt (behalve als je ziek 
bent of bij iets heel speciaals). Kijk ook op 
www.trudoweekendschool.nl   Mail naar: 
stienvandeijk@trudoweekendschool.nl of bel/app naar 
06-5532682 
 


