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Nummer 02 2017-2018
Schooljaar 2017/2018
14 september 2017
Agenda
14 september
Kennismakingsgesprekken
19 september
Jaarvergadering Ouderraad,
aula, 20.00u
21 september
Kinder MR
26 september
Informatieavond voor ale
ouders, aanvang 19.30u in
de aula
27 september
Start Kinderpostzegelactie
28 september
Uitgave: Infora no. 3
Hiep Hiep Hoera
16 september
Jady Borgers (3B)
Renske Fernand (6A)
18 september
Mihad El Youssoufi (2B)
20 september
Niels van den Oever (6B)
Anesa Sulejmanovic (8A)
22 september
Anouk van Zwam (6A)
23 september
Marwa Ammar (7A)
Colofon
Redactie
Maartje en Frans

SPREUK VAN DE WEEK
Wacht niet met trots zijn op jezelf, totdat je
jouw doel bereikt hebt. Wees trots op
iedere stap die je zet.

open dagen van het V.O. bezoeken! U bent
daar ook welkom.

INFOAVOND OP 26 SEPT. A.S.

OOK NOG JARIG
23 september: Nikki Meerts (3B)
24 september: Seyma Demirci (5B)
24 september: Cihan Yildirim (4B)
25 september: Eldin Sulejmanovic (3A)
26 september: Aaron van der Voort (4B)

KLASSENLIJSTEN 2017-2018
Veel ouders vinden het prettig om een
klassenlijst te hebben met daarop de
namen en telefoonnummers van
klasgenootjes. Ook de klassenouders
vinden het fijn om zo’n lijst te hebben.
Wilt u a.u.b. laten weten wanneer u er
bezwaar tegen heeft dat deze lijsten (met
gegevens van uw kind) eventueel verstrekt
zullen gaan worden? Laat dit dan binnen
een week weten bij iemand van het
managementteam.

INFORMATIEAVOND OVER HET
VOORTGEZET ONDERWIJS VOOR
OUDERS VAN GROEP 7 EN 8 OP 9
OKT. A.S.
Op 9 oktober a.s. organiseren wij een
informatieavond over het voortgezet
onderwijs. U krijgt daar nog een aparte
uitnodiging voor.
Deze avond is bedoeld voor de ouders van
groep 7 én 8!
We nodigen dit jaar voor het eerst ook de
ouders van groep 7 uit. Deze ouders
kunnen zich dan alvast oriënteren op het
V.O. Zij kunnen en mogen natuurlijk ook de

Op 26 september a.s., aanvang 19.30u.
organiseren we een informatieavond voor
alle ouders. Het thema is:
‘Haal samen met de leerkracht
het beste uit je kind!’
Lees de aparte uitnodiging! Daarin vertellen
we meer over deze bijzonder interessante
avond! We geven informatie, waar u thuis
ook iets aan heeft! Mis het niet!

DRINGENDE OPROEP:
KLASSENOUDERS VOOR MEERDERE
GROEPEN
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die
klassenouder willen zijn meerdere groepen
(o.a. in groep 7A en 7B).
Tot op heden heeft zich nog niemand
gemeld. Dat is vervelend omdat we echt
hulp nodig hebben om alle activiteiten te
kunnen organiseren dit schooljaar!
Wilt u zich aanmelden?

WIJ STAKEN OP 5 OKTOBER A.S.; WIJ ZIJN DE
HELE DAG GESLOTEN
De vakbonden hebben ons opgeroepen om mee te doen
aan een landelijke staking op donderdag 5 oktober a.s.
Staken voor minder werkdruk en meer salaris.
Wij hebben besloten om mee te doen aan deze staking.
Dat betekent dat onze school op donderdag
5 oktober a.s. DE HELE DAG gesloten is.
Wij willen u vragen om uw kind(eren) thuis te houden.
Ouders, die gewend zijn om gebruik te maken van de
diensten van Korein Kinderplein, Boreelpad, worden
binnenkort op de hoogte gebracht van het standpunt
van Korein. Korein zal aan u melden of uw kinderen op
deze dag daar terecht kunnen.
Wij hopen op uw begrip.

WERKWIJZE IB-TEAM
Zoals u weet, bestaat ons IB-team uit Ilse Ahoud en
Valerie Besançon.
Zij hebben de volgende taakverdeling gemaakt.
 Juffr. Ilse begeleidt alle leerkrachten van de Agroepen (Dus groep 1A, 2A, 3A enz t/m groep 8A).
 Juffr. Valerie begeleidt alle leerkrachten van de Bgroepen. (Dus groep 1B, 2B, 3B enz. t/m 8B).
Heeft u vragen over uw kind uit bijvoorbeeld 3A, dan
kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Wil de
leerkracht van uw kind de IB-er raadplegen, dan komt zij
dus terecht bij juffr. llse.
Elke twee weken hebben de IB-ers een gesprek met de
leerkracht. Ze praten over de groep en individuele
kinderen.
Wekelijks hebben juffr. Ilse en juffr. Valerie met elkaar
overleg en bespreken zij met elkaar de stand van zaken.
De directie sluit regelmatig aan bij dit overleg om te
zorgen dat ook zij op de hoogte is van de belangrijkste
zaken.

SPREEKUUR DIRECTIE
De directie heeft dagelijks spreekuur van 08.30-09.00
uur. U kunt dus elke ochtend terecht voor een korte

vraag, een verzoek om verlof of andere onderwerpen,
waarvoor u niet bij de leerkracht terecht kunt.
Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, volg
dan de volgende weg:
 Ga altijd eerst naar de leerkracht van uw kind. U
bespreekt uw vragen met de leerkracht.
 Als u samen tot de conclusie komt dat vragen niet
afdoende beantwoord kunnen worden door de
leerkracht, dan legt de leerkracht de vragen voor aan
de IB-er. De leerkracht koppelt het antwoord aan u
terug.
 Mocht blijken dat u dan nog met vragen blijft zitten,
dan wordt de IB-er gevraagd aan te sluiten bij het
gesprek.
 Eventueel kan de IB-er een gesprek apart beleggen
met de ouder.
De leerkracht is dan ook aanwezig.
 Komen leerkracht én IB-er er samen niet uit, dan
wordt de directie ingeschakeld. Eventueel kan daar
worden besloten hulp van een externe in te roepen,
om bijvoorbeeld een onderzoek uit te voeren.
Ouders die zich rechtstreeks wenden tot de IB-er of de
directie met vragen over de ontwikkeling van het kind,
zullen we altijd doorsturen naar de leerkracht. We
denken nl. dat de leerkracht, waarbij uw kind de hele dag
in de klas zit, het beste weet hoe het er voor staat met
uw kind.

OUDERHULP GEZOCHT VOOR IN DE
BIBLIOTHEEK
Elke week gaat uw kind
naar de bibliotheek in de
school. Om dit mogelijk te
maken, hebben wij hulp
van een aantal vaste
biebhulpouders.
Daar zijn wij heel blij mee.
Hatice heeft heel lang op
vrijdagochtend hulp geboden. Zij gaat ons echter
verlaten.
Hatice, super bedankt voor jouw inzet!
Wij zijn nu op zoek naar een opvolger.

Elke vrijdagochtend van 8.25u. tot 8.45u. kunnen wij uw
hulp goed gebruiken.
Wat wordt er van u verwacht?
U zorgt ervoor dat de bibliotheekpasjes van de kinderen
klaar liggen en u helpt de kinderen met het uitlenen en
terug zetten van de (prenten)boeken. Wij zullen ervoor
zorgen dat u precies weet hoe dit gaat.
Lijkt u dit wat dan kunt u zich persoonlijk op geven bij Juf
Miriam of via de mail (m.maijers@skpo.nl.

GROENE LAMP VANAF 08.20 UUR
De groene lamp gaat branden om
08.20 uur en de kinderen gaan allemaal
naar binnen. Daarmee willen we
bereiken dat alle kinderen rustig naar
binnen kunnen en voldoende tijd
hebben om naar de klas te wandelen.
Op die manier verloopt de start van de
dag soepel en zijn er bij de ingangen
geen opstoppingen.

HET GEBOUW VERLATEN VIA DE VOORDEUR
A.U.B.: ÉÉNRICHTINGSVERKEER
Vriendelijk verzoek aan de ouders van de
kleuters: wilt u a.u.b. bij het brengen van
uw kinderen ons gebouw verlaten via de
voordeur!? Zo voorkomen we dat er
opstoppingen ontstaan bij de ingangen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

‘JE MAG ELKAAR NIET INHALEN’
Om te stimuleren dat alle kinderen in de gangen en op de
trappen rustig lopen, hebben we een gouden regel:
‘je mag elkaar niet inhalen’.
Vooral elkaar inhalen op de trappen is gevaarlijk!
Kinderen die zich niet aan deze belangrijke regel houden,
moeten beneden aan de trap wachten tot alle kinderen
naar buiten zijn.
Kinderen, leerkrachten en ouders lopen op de trap aan
de rechterkant. Vooral voor kinderen is het belangrijk dat
zij de leuning kunnen vasthouden als ze naar beneden
gaan.

De weg is dan vrij voor ouders en kinderen die naar
boven willen lopen.
Als iedereen zich aan deze regel houdt bij aanvang en aan
einde van de schooltijd, ontstaat er een prettige sfeer
waarin we elkaar de ruimte geven.

MEENEMEN EIGEN PENNEN, POTLODEN……..
Al enkele jaren hebben we met de kinderen de afspraak
dat ze géén eigen pennen, potloden, gummen, stiften
enz. meebrengen van thuis.
Het enige wat meegebracht mag worden is een
schooletui! Dat is wel
handig om de schoolpen, gum en -potlood in te
bewaren. Die etui moet wel
in je laatje passen! Let daar dus op als je er eentje wilt
gaan kopen!

HULP BIJ HET OVERBLIJVEN IN DE
KLEUTERGROEPEN
Wij willen in de
kleutergroepen graag
hulp bij het overblijven.
Als we meer handen
hebben, verloopt het eten
en drinken vlotter en
prettiger. Daarnaast is het heel fijn als kinderen vlot
geholpen kunnen worden.
We vragen vooral aan de ouders van de kleuters om te
helpen. Natuurlijk mag u zich ook aanmelden als u geen
kleuter in groep 1 of 2 heeft. Alle hulp is welkom!!
Helpt u mee? Vele handen maken licht werk.

INTEKENLIJSTEN OVERBLIJVEN KLEUTERS
Bij de deur van de kleutergroepen hangt een intekenlijst
voor hulp bij het overblijven. Daarop kunt u aangeven
wanneer u bij het overblijven wilt helpen. Uw hulp is heel
erg welkom!! En belangrijk voor een prettig verloop van
het overblijven. Doet u mee?? Hartelijk dank.

GYMSPULLEN VERGETEN….WAT NU?

INLOOP GROEPEN 7

Het kan wel eens gebeuren dat uw kind zijn gymspullen
vergeet. Kinderen die heel soms vergeten hun
gymspullen mee te nemen, kunnen bij de gymzaal een
reservesetje pakken.
Kinderen die vaker hun spullen vergeten, gaan niet mee
naar de gymzaal. Zij worden ondergebracht in een andere
klas en gaan daar werken.

Dit zijn de inloopdagen van de groepen 7. U bent welkom
op de volgende dagen van 8.30uur tot 8.45uur:
 maandag 2 okt 2017
 dinsdag 7 nov. 2017
 woensdag 11 jan. 2018  donderdag 8 febr. 2018
 vrijdag 16 mrt. 2018
 maandag 9 april 2018
Graag tot dan!

THEMA ETEN EN DRINKEN BIJ DE KLEUTERS
EXCURSIE NAAR DE JUMBO! WIE KAN HELPEN?
Op vrijdag 22 september a.s. gaan we met de kinderen
van groep 1 en 2 naar de JUMBO-supermarkt in
Winkelcentrum Woensel.
We krijgen een rondleiding door de winkel en gaan kijken
wat de jumbo allemaal verkoopt, waar je lege flessen
inlevert, waar de "koelkast" is. En we krijgen uitleg over
hoe de kassa werkt en nog veel meer.....
Wil je een groepje kinderen begeleiden?
Schrijf je dan in op de lijst. Deze hangt bij de eigen juf bij
het lokaal!
Alvast hartelijk dank!
De juffen van groep 1 en 2

INLOOP GROEPEN 4 EN 5
Dit zijn de inloopdagen van de groepen 5 tot en met
december 2017. U bent welkom op de volgende dagen
van 8.30uur tot 8.45uur:
 dinsdag 19 september
 donderdag 26 oktober
 maandag 27 november
Graag tot dan!

INLOOP GROEPEN 6
Dit zijn de inloopdagen van de groepen 6. U bent welkom
op de volgende dagen van 8.30uur tot 8.45uur:
 maandag 2 okt 2017
 donderdag 9 nov. 2017
 vrijdag 1 dec. 2017
 maandag 5 mrt. 2018
 donderdag 5 apr. 2018  vrijdag 1 juni 2018
Graag tot dan!

KINDER-MR OP 21 SEPT. A.S
Op 21 sept. vergadert de
Kinder-MR.
Wat is een Kinder-MR?
We hebben in onze school
een MR en een Kinder-MR.
De MR bestaat uit ouders
en leerkrachten. Zij overleggen met elkaar allerlei
schoolse zaken en geven adviezen aan de directie.
De Kinder-MR bestaat uit één vertegenwoordiger van
elke groep van de groepen 5 t/m 8. In totaal zijn dat dus
8 kinderen. Zodra we weten wie de nieuwe leden zijn van
onze Kinder-MR zullen we u dat laten weten.
We bespreken met de kinder-MR o.a. de volgende
vragen: ‘Wat vind je leuk op onze school? Wat vind je
vervelend en wil je graag veranderen?’.

KINDERPOSTZEGELS IN GROEP 7 START OP
27 SEPTEMBER OM 12.00 UUR.
Ook dit jaar doet groep 7
van basisschool Rapenland
weer mee aan de
landelijke actie van
Stichting Kinderpostzegels.
Op 27 september a.s. is de
start en zullen alle
deelnemende 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!

DISCO BIJ JC DE ENERGY
Aanstaande vrijdag (morgen) is Energy Moves Disco van
20.00 – 22.00 bij JC de Energy, thema: Masked Party!
Maak je eigen masker en neem deze mee om lekker te
feesten! Wie het coolste masker maakt, wint een toffe
prijs!
Met vriendelijke groet,
Gijs van Dijsseldonk, Dynamo Jeugdwerk.

WE HEBBEN EEN NIEUWE WEBSITE: WWW.RAPENLAND.NL!!!!!!
We hebben er even op moeten wachten…….maar nu is ie dan eindelijk online: Onze nieuwe website
De lay-out is gemoderniseerd en de inhoud is voor een belangrijk deel overgezet vanuit de oude site.
De site ziet er heel aantrekkelijk uit, maar we hebben nog een aantal wensen.
U kunt nu al kennismaken met onze nieuwe site: www.rapenland.nl. Het werk is nog niet helemaal af, maar toch zijn
we trots op het resultaat. Bent u het er mee eens? Heeft u suggesties voor nieuwe onderwerpen, laat het ons weten!

