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SPREUK VAN DE WEEK 

Er passen veel complimenten 
op een klein kaartje 

 

INFORMATIEAVOND VOORTGEZET 
ONDERWIJS VOOR GROEPEN 7 EN 8 

Binnen nu en 2 jaar verlaat uw kind de 
basisschool en maakt hij/zij de overstap 
naar het voortgezet onderwijs. 
Het keuzeproces dat daaraan vooraf gaat 
willen we graag goed begeleiden.  
Daarom nodigen we u uit voor de 
informatieavond over het Voortgezet 
Onderwijs op maandag 8 oktober a.s. vanaf 
19.30u. in de aula. 
U ontvangt hiervoor, samen met deze 
Infora, een aparte uitnodiging. 
 

STUDIEDAG VOOR DE KLEUTERS 

Op dinsdag 25 september a.s. hebben 
de juffen van de groepen 1-2 weer een 
studiedag. 
Alle kleuters zijn op deze dag vrij! 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 
hebben een normale lesdag. 
 

EXTRA BEGELEIDING REKENEN 

Mijn naam is 
Hannie Verhofstad. 
Als remedial 
teacher/ coach 
begeleid ik vanuit 
mijn praktijk 
leerlingen op 
verschillende 

scholen in de regio Eindhoven/Helmond. 
Het geeft me heel erg veel voldoening 
kinderen extra te hulp te mogen bieden. Ik 

geniet dan ook elke dag volop van mijn 
werk!  
Binnenkort zult u mij ook op Rapenland 
tegen kunnen komen. Met ingang van 24 
sept. a.s. ga ik 3 ochtenden per week aan 
de slag met kleinschalige rekenbegeleiding. 
Met vriendelijke groet, 
Hannie Verhofstad,  
RT-Coaching.nl 
 

HERFSTWANDELING KLEUTERS 

Op maandag 1 oktober a.s. starten de 
kleuters met het thema ‘Herfst’. Bij dit 
thema hebben we een uitstapje gepland 
naar de bossen van Joe Mann in Best. 
Hiervoor hebben we hulpouders (papa’s, 
mama’s, opa’s, oma’s ) nodig die een 
groepje kinderen kunnen rijden en 
begeleiden. 
U kunt zich hiervoor inschrijven op de lijst 
die bij iedere klas hangt.  
Op deze lijst staan ook de tijden vermeld. 

 De groepen 1/2B ,1/2C en 1/2E gaan op 
woensdagochtend 10 oktober a.s. 

 De groepen 1/2D en 1/2A gaan op 
donderdagochtend 11 oktober a.s. 

Voor deze dag hebben de kinderen goede 
(wandel)schoenen nodig, een lege eierdoos 
waarin tien eieren passen en een plastic tas 
voorzien van naam en groep.  
 

Infora 

Nummer 03 
Schooljaar 2018/2019 
20 september 2018 
 
Agenda 

23 september 
Begin Herfst 
 

25 september 
Studiedag voor de juffen 
van alle groepen 1/2. 
Alle kleuters zijn vrij. 
 

26 september: 12.00u 
Start landelijke 
Kinderpostzegelactie 
 

2 oktober 
Thema-avond 
Ouderavond voor alle 
ouders 
 

3 oktober 
Start Kinderboekenweek 
 

4 oktober 
Intelligentieonderzoek 
(NIO) gr.8A 
 

4 oktober 
Dierendag 
 

4 oktober 
Infora 4 
 

5 oktober 
Studiedag: Alle kinderen 
zijn vrij! 
 

8 oktober 
Ouderavond groep 7 en 8 
over Voortgezet Onderwijs 
 
 

Colofon 

Redactie 
Maartje en Frans 



 
 

 
Bij slecht weer en onvoldoende auto’s kan de wandeling 
helaas niet doorgaan, maar hier gaan we natuurlijk niet 
vanuit! 
 

Wij hebben er al heel veel zin in. Hopelijk jullie ook! 
 

Groetjes de kleuterjuffen 
 

KLASSENOUDERS 2018-2019 

Groep 1/2a 
Linda Caris (moeder van Mila) 
Yvette van Breukelen (moeder van Gijs) 
Groep 1/2b 
Marleen Hasselmann (moeder van Roos en Stijn) 
Ynske Anker (moeder van Tygo, Mylan en Noah) 
Groep 1/2c 
Naoual Bouali (moeder van Nadim) 
Groep 1/2d 
Joyce Methorst (moeder van Brent) 
Ellen Wassink (moeder van Aron) 
Kristel Strijbos (moeder van Sem) 
Groep 1/2e 
Marieke Schoenmakers (moeder van Sofie) 
Esther Spronk (moeder van Luca) 
Marianne v.d. Heijden (moeder van Allysia) 
Groep 3a 
Julia Nazarenko (moeder van Ada) 
Berta Mustafic (moeder van Zerina Mustafic) 
Groep 3b 
Ninja Reuvers (moeder van Bradley) 
Rianne Reemers (moeder van Robin) 
Groep 4a 
Cindy van Iersel (moeder van Pim) 
Joyce Methorst (moeder van Finnean) 
Groep 4b 
Mariko van Oojen( moeder van Mees) 
Arti Ramautar (moeder van Nisha)  
Groep 5a 
Marleen Hasselmann (moeder van Roos) 
Marjolein de Zwart (moeder van Skye) 
Natascha Osenga (moeder van Esmée) 
Marielle Sanders (moeder van Jesse) 
Groep 5b 
Claire van Leeuwen (moeder van Quinty) 
Moniek van Berkel (moeder van Brooklyn 

Groep 6a 
Mireille Jansen (moeder van Rick) 
Peggy Hessels (moeder van Megan) 
Groep 6b 
Mariska v/d Brink (moeder van Eva) 
Hatice Cozar (moeder van Lina) en 
Peter Tonnaer (vader van Django) 
Groep 7a 
Cindy Doreleijers (moeder Koen en Rick) 
Marion Timmermans (moeder van Jari) 
Groep 7b 
Chantal Rijsbergen (moeder van Tycho) 
Monique Hendrikx (moeder van Quentin) 
Groep 8a 
Fatma Guner (moeder van Adem) 
Marjolein de Zwart (moeder van Luca) 
Groep 8b 
Hatice Cozar (moeder van Esma) 
Mireille van Hattum (moeder van Yara) 
 

OUDERBIJDRAGE 2018-2019: € 42,50 PER KIND 

Vorige week dinsdag heeft de Ouderraad de ouder-
bijdrage vastgesteld voor dit schooljaar 2018-2019. 
Het bedrag dat zij nodig hebben om alle activiteiten te 
kunnen doen, is vastgesteld op € 42,50 per kind. 
Binnenkort ontvangt u een brief met het verzoek tot 
betaling. 
 

KINDERBOEKENWEEK 3 T/M 14 OKTOBER 2018 

Op woensdag 3 oktober a.s. gaat de jaarlijkse 
Kinderboekenweek weer van start. Dit jaar is het thema 
‘Vriendschap’. We starten met het bij elkaar zoeken van 
bevriende koppels. We willen in dit thema vooral de 
nadruk leggen op samenwerken, groepswerk, vrienden 
maken en iets voor elkaar over hebben.  
Natuurlijk staan tijdens de Kinderboekenweek ook 
boeken centraal. We schrijven zelf verhalen, maken 
gedichten of een rap. Ook wordt er gewerkt aan 
kleurplaten, tekeningen, puzzels, knutselwerkjes, 
stelopdrachten.  
  



 
 

 

AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK 

Bent u nieuwsgierig naar de werkjes van uw kind, die 
tijdens de Kinderboekenweek zijn gemaakt? Kom dan 
kijken naar de eindpresentatie van de groep van uw kind.  

 Afsluiting voor de groepen 3 tot en met 8:  
vrijdagmiddag 12 oktober a.s..  
Tijdens de afsluiting zijn er twee presentatierondes: 
13.45 – 13.55u en 14.00 – 14.10u.  

 Afsluiting voor de groepen 1-2: 
vrijdagmiddag 26 oktober a.s. 

 De kleutergroepen werken langer door over het 
thema en sluiten daardoor ook later af. Hun bijdrage 
kunt u bewonderen vanaf 13.45 uur in de klas van uw 
eigen kind.  

 

ZWERFBOEKENKAST 
Vanaf vorig jaar hebben we in onze school een 
zwerfboekenkast. Het doel van de zwerfboekenkast is dat 
alle kinderen toegang tot boeken krijgen. Alle kinderen 
moeten kunnen lezen.  
De kast is neergezet vanuit een samenwerking tussen 
stichting Kinderhulp en schoolbestuur S.K.P.O. 
 

Hoe werkt het? Kinderen mogen een boek meenemen uit 
de kast. Hebben ze het boek uit? Mogen ze het een leuke 
plek geven in de zwerfboekenkast of doorgeven aan 
iemand anders. Op deze manier kunnen veel kinderen 
het boek lezen. 
 

Het vullen van de zwerfboekenkast.  Helpt u mee? 
Heeft u een boek dat u niet meer leest en niet thuis en u 
wilt dat het een zwerfboek wordt? Deze boeken mogen 
bij juffrouw Maartje afgegeven worden. Na een tijdje zal 
de zwerfboekenkast weer aangevuld worden met deze 
boeken. Dank je wel. 
 

KINDER MR 

In aansluiting op het artikel over de Kinder-MR in de 
vorige Infora, komt hier een lijst van namen van kinderen 
die samen de nieuwe Kinder-MR vormen. 

 Groep 5a: Roos Hasselmann 

 Groep 5b: Silay Yildirim 

 Groep 6a: Rick Hendrikx 

 Groep 6b: Lina Cozar 

 Groep 7a: Renske Fernand 

 Groep 7b: Wing Kin Ye 

 Groep 8a: Tugra Isbacar 

 Groep 8b: Nisa Cozar 
Wij wensen de kinderen veel plezier! 
 

GEEN FIETSEN VOOR DE KLEDINGCONTAINER 
PLAATSEN A.U.B.! 

Bij het stallen van de fietsen, is het prettig als de kinderen 
er rekening mee houden dat de kledingcontainer de hele 
dag door bereikbaar moet blijven. Nu is de container 
dikwijls onbereikbaar omdat er fietsen voor staan. Dat is 
vervelend omdat dan niemand kleding in de contanier 
kan gooien. 
Kunt u uw kinderen daar ook op wijzen? Wij doen dat in 
de klas.  
 

FIETSEN ZONDER EIGENAAR? 

Deze twee fietsen staan al 
maandenlang in het fietsen-

rek op school. 
Weet u wie de eigenaar is van 
deze fietsen? 
 

ÉÉNRICHTINGVERKEER GEN .V. HEUTSZLAAN 

Veiligheid van kinderen bij oversteken 
Nu het nog mooi weer is, komen veel kinderen te voet of 
met de fiets naar school. Het verkeer in de Generaal van 
Heutszlaan stroomt redelijk door.  
Maar…….de herfst komt inzicht De kans op slecht weer 
neemt toe. En daarmee ook het autoverkeer rondom 
onze school!! 
Het gevaar voor onze kinderen bij het oversteken neemt 
daarmee ook ernom toe. Gelukkig gaat het vaak goed. 
Soms gaat het op het nippertje goed!  
Laten we a.u.b. voorkomen dat het mis gaat en er 
ongelukken gebeuren.  
We moeten er niet aan denken!!! 
Geef kinderen a.u.b. ruimte om veilig over te steken. 



 
 

 
Verkeer dat vastloopt……….. 

Als het drukker wordt in de Gen. van Heutszlaan loopt 
het verkeer vast. Zeker als auto’s vanuit beide richtingen 
af- en aanrijden. Dan kan niemand meer voor- of 
achteruit.  
Een tijdje geleden leidde dat tot behoorlijke irritaties en 
zelfs boosheid (met gebalde vuisten en stem-
verheffingen….). 
 

Daarom nogmaals het dringende verzoek: 

 Rijd a.u.b. de Gen. van Heutszlaan alléén in 
vanuit de Gen. Dibbetslaan  

óf anders gezegd 

 Rijd de Gen. v. Heutszlaan NIET in vanaf 

de Gen. Marshallweg! 
Wilt u daaraan meewerken?! 
 

WIJ SPREKEN NEDERLANDS OP SCHOOL 

Wij horen op school soms kinderen met elkaar praten in 
een vreemde taal. Als dat gebeurt voelen andere 
kinderen zich daar niet prettig bij. De andere kindren 
vragen zich af: “Waar gaat dat gesprek in die vreemde 
taal over? Gaat het over mij? Mag ik iets niet weten?”. 
Kinderen voelen zich daardoor buiten gesloten. 
 

Soms gebruiken kinderen een vreemde taal om een 
ander kind uit te schelden. Dat is natuurlijk niet 
acceptabel. 
Daarom geldt op onze school de afspraak:  

OP SCHOOL SPREKEN WIJ ALLEEN NEDERLANDS. 
Dat is de manier om op prettige wijze met elkaar omn te 
aan. Zo begrijpen we elkaar altijd. Zo tonen we respect 
voor elk jaar. 
Deze afspraak geldt vanaf het moment dat de kinderen  
op school komen tot het moment dat ze weer naar huis 
gaan. Dus ook in de grote en kleine pauze als ze buiten 
spelen! 
Ook aan alle ouders vragen wij om zich ook aan deze 
spelregel te houden.  
Heel erg bedankt. 
 

FAMILIEFESTIJN IN DE BIBLIOTHEEK 

Vorige week hebben de kinderen een enveloppe 
ontvangen van de bibliotheek Eindhoven. 
In de enveloppe zit, naast een entreekaart voor het BIEB-
familiefestijn, een leuk key-cord van de Bieb! Het BIEB-
familiefestijn vindt plaats van 3 tot 21 okt. a.s. Dat is dus 
ook nog in de herfstvakantie! 
Heeft u tijd om samen met uw kind(eren) daar een kijkje 
te gaan nemen? Veel plezier. 
 

JONG NEDERLAND RAPENLAND 

Rommelmarkt 
Zaterdag 

22 SEPTEMBER 
14.00 tot 16.00 uur 

 

Op 22 September organiseert Jong Nederland 
Rapenland weer een vlooienmarkt. U weet dit is ten 

gunste van onze leden, zodat we weer leuke 
activiteiten kunnen organiseren voor onze kinderen!!! 

 

U kunt uw spullen inleveren op: 
Het Generaaltje, Gen. Coenderslaan 59 

Vrijdag 21 September van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Zaterdag 22 September van 9.00 uur tot 12.00 uur 

 

Als u grote spullen wilt laten ophalen kunt u ons 
bereiken op: 040-2450020  
(ma/do 19.00 – 21.00 uur), 

Of 040-2417998 of 06-20484247 
(Geen bedden, bankstellen en/of kasten !!!) 

 

Voor nieuwe leiding en 
jeugdleden is er nog plaats 

 
 

 


