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SPREUK VAN DE WEEK 

Vriendschap bestaat uit 
twee dingen: 

willen geven en  
kunnen ontvangen. 

 

STUDIEDAG 5 OKT. A.S. 

Morgen, vrijdag 5 okt. a.s., zijn alle 
kinderen vrij vanwege een studiedag voor 
alle leraren.  ’s Morgens werken we op 
school verder aan onze visie. ’s Middags 
gaan we naar het Parktheater op 
uitnodiging van ons schoolbestuur SKPO. 
 

5 OKT.: DAG VAN DE LERAAR 

5 Oktober is de dag van 
de leraar. Op deze 
feestelijke dag zetten wij 
op school alle leraren in 
het zonnetje. 
’s Middags zijn we, op 
uitnodiging van ons 

schoolbestuur SKPO, samen met alle 
andere 1100 leraren van SKPO, in het 
Parktheater. We mogen genieten van een 
voorstelling in de grote zaal. 
Wie er gaat optreden is ons niet bekend. 
Maar we hebben er alle vertrouwen in dat 
het een onderhoudende middag gaat 
worden. 
 

OUDERBIJDRAGE 2018-2019 

Vorige week hebben alle kinderen een brief 
in een enveloppe gekregen met daarin het 
verzoek de ouderbijdrage 2018-2019 te 
betalen. 
St. Nicolaas geeft elk jaar veel geld uit voor 
zijn cadeautjes aan de kinderen. Met 
Kerstmis willen we de kinderen graag ook 
weer verwennen! 

De ouderbijdrage is nodig om de kosten te 
betalen. Het is fijn als u snel betaalt!  
Sinterklaas en de Kerstman zullen u 
dankbaar zijn.  
 

HERFST IN ONZE SCHOOL 

Is het u opgevallen dat onze school weer 
helemaal in de herfstsfeer is gebracht? 
Met dank aan de leden van de ouderraad! 
Zij zorgen dat onze school telkens wordt 
omgetoverd. Een keertje in de herfst, St. 
Nicolaas, Kerstmis, de winter, de lente, 
Pasen, de zomer enz.  
Wij zijn telkens verrast over het mooie 
resultaat! 
Dank je wel ouderraad! 
 

HERFSTVAKANTIE VAN 15 T/M      
19 OKT. 

Op 15 oktober a.s. start de herfstvakantie 
en zijn de kinderen een weekje vrij. 
Op maandag 22 oktober a.s. om 08.30u zijn 
we allemaal weer terug op school en 
ontvangen we de kinderen weer met open 
armen. Fijne vakantie! 
 

SPEELTUIN BIJ DE UITWIJK 

De moeder van Tristen is bezig om via de 
gemeente een vernieuwde speeltuin te 
krijgen bij de Uitwijk. Ze is een hand-
tekeningenactie begonnen om dat te 
realiseren. Wilt u meedoen? Zet dan een 
handtekening in het schriftje dat bij  

Infora 

Nummer 04 2018-2019 
Schooljaar 2018/2019 
4 oktober 2018 
 
Agenda 

5 oktober 
Studiedag; alle kinderen 
zijn vrij 
 
8 oktober 
Ouderavond groep 7 & 8 
 

9 oktober 
MR-vergadering 20.00u 
 
12 oktober 
Afsluiting 
Kinderboekenweek 
 
15 t/m 19 oktober 
Herfstvakantie 
 

22 oktober 
Deze week 
hoofdluiscontrole 
 
23 oktober 
Vergadering 
Klankbordgroep, 20.00u 
 
28 oktober 
Einde Zomertijd 
 

1 november 
Infora no. 5 
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juf Netty ligt. 
Alvast bedankt voor uw steun. 
Mvg 
Rossanna moeder van Tristen 
 

MR-VERGADERING OP 9 OKT. A.S. 

Op dinsdag 9 okt. a.s. vergadert onze 
Medezeggenschapsraad (MR)  
We bespreken de volgende punten: jaarverslag 
Rapenland 2017-2018, stand van zaken benoemings-
adviescommissie nieuwe directeur, Ontwikkelteams, 
mededelingen van de OR, Klankbordgroep, team, MT, 
GMR.  
De vergadering start om 20.00u en is openbaar. 
 

UITNODIGING AFSLUITING 

KINDERBOEKENWEEK GROEPEN 3-8 

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 – 13.55 u en  

 14.00 – 14.10 u.  
U bent welkom. 
 

UITNODIGING AFSLUITING 

KINDERBOEKENWEEK GROEPEN 1-2 

De kleutergroepen werken langer door over het thema 
en sluiten daardoor later af. 
Bent u nieuwsgierig naar de werkjes van uw kind, die 
tijdens de Kinderboekenweek zijn gemaakt? Kom dan 
kijken naar de groep van uw kind op  

vrijdagmiddag 9 november a.s.  
(DEZE DATUM IS VERSCHOVEN) 

Hun bijdrage kunt u bewonderen vanaf 13.45 uur in de 
klas van uw eigen kind.  
 

HERFSTVAKANTIE VAN 15 T/M 19 OKT. 

Op 16 oktober a.s. start de herfstvakantie en zijn de 
kinderen een weekje vrij. 
Op maandag 23 oktober a.s. om 08.30 u zijn we allemaal 
weer terug op school en ontvangen we de kinderen weer 
met open armen. Fijne vakantie! 
 

ONZE INFORMATIEAVOND VAN 2 OKTOBER 
JL.; EEN TERUGBLIK 

Afgelopen dinsdag hebben we onze jaarlijkse infoavond 
georganiseerd. 
Het was een uitermate interessante avond met twee 
onderwerpen, waar we u graag over wilden informeren: 

 Onze nieuwe visie (die nog volop in ontwikkeling is) 

 Mediawijsheid. 
Onze nieuwe visie 

Vorig 
schooljaar 
hebben we 
2 extra 
studie-
dagen 
gehad. 
Deze twee 
dagen 
hebben we 
met het 
team 
nagedacht 
over de 
visie van 
onze 
school.  
Dat was 
nodig 
omdat de 
huidige 
vise van 

2007 is en we de behoefte hadden om deze te 
moderniseren.  



 
 

 
Vooral omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn in onze 
maatschappij waar we op in willen spelen. 
Tot nu toe heben we 4 kernwaarden geformuleerd die 
we met ons onderwijs aan de kinderen willen meegeven: 

 Betekenisvol, 

 Samen, 

 Plezier, 

 Vertrouwen. 

Betekenisvol 
Ons onderwijs moet door de kinderen als zinvol worden 
ervaren. Kinderen begrijpen waarom ze iets leren op 
school. Dat geeft betekenis aan alle activiteiten die ze op 
school doen. 
Samen 
De kinderen leren van en met elkaar. Ze leren daarbij 
samen te werken. Ze leren sociale vaardigheden en 
beleven daar plezier aan. Leerkrachten werken in een 
team samen aan de ontwikkeling van uw kinderen. 
Leraren werken samen met u als ouders. Als school 
werken we samen met Korein.  
Samen bereiken we meer!  
Plezier 
Leren is fijn als je daar plezier in hebt. We vinden het 
belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen.  
Kinderen moeten plezier beleven aan de nieuwe 
vaardigheden die ze op school ontwikelen. Ze moeten 
trots zijn op zichzelf en op wat ze al kunnen en bereikt 
hebben. 
Vertrouwen 
Voor kinderen is vertrouwen de basis van alles. Het leer- 
en ontwikkelproces verloopt soepel als kinderen 
vertrouwen hebben in zichzelf; in elkaar en de juf.  
Kinderen ontwikkelen zich het best als kinderen 
vertrouwen hebben in de juf of meester.  
Kinderen ontwikkelen zich het best als ouders 
vertrouwen hebben in hun eigen kind, in de leerkracht en 
in de school. Vertrouwen is de basis van een goede 
samenwerking! 
 

Mediawijsheid 
Deel 2 van onze infoavond ging over mediawijsheid en 
werd gepresenteerd door Femke Wetzer. 

In deze presentatie hebben we allerlei vragen met elkaar 
besproken. Hier komen enkele voorbeelden. 

 
Weet u de antwoorden op deze vragen? 
Heeft u het gesprek met uw kind al gevoerd? 
Op welke leeftijd start ik met het gesprek met mijn kind 
over mediagebruik?  
Kijk ik met mijn kind mee als het online is? 
Kom ik in actie als het fout gaat…… 
Hoeveel uren mag mijn kind per dag achter een 
beledscherm zitten? Wat is nog gezond voor mijn kind en 
wanneer niet meer? 
Allemaal prima vragen….maar weet u ook de 
antwoorden? 
 

Nieuwsgierig naar de antwoorden? 



 
 

 
Kijk dan eens hier: 

 https://www.mediaopvoeding.nl/ 

 https://www.mediawijzer.net/ 

 www.meldknop.nl (voor content die niet ok is) 

 www.helpwanted.nl (info over grooming) 

 www.eduapp.nl (educatieve apps) 
 

BIJEENKOMST KLANKBORDGROEP 23 OKT. A.S. 

Op 23 oktober a.s. vergadert de Klankbordgroep voor de 
eerste keer dit schooljaar. Op dit moment  zijn we bezig 
met het samenstellen van deze groep. 
We hebben gevraagd aan de klassenouders om met 
elkaar te overleggen wie van hen gaat deelnemen aan de 
Klankbordgroep. 
Wat de Klankbordgroep doet en waar ze over praten, 
kunt nu lezen in het volgende stukje. 
 

WAT DOET DE KLANKBORDGROEP EN  

WIE ZIJN DAT? 

De klankbordgroep bestaat uit een aantal (klassen)ouders 
én die willen bijdragen aan een school die fijn is voor 
onze kinderen én de ouders. 
Zij praten met ons (leerkrachten en directie) over allerlei 
zaken die op school gebeuren. De ouders geven 
bijvoorbeeld hun mening over het verloop van 
ouderavonden, het overblijven, de inloopmomenten 
(spel-, leesinloop) enz. (Klassen)ouders hebben over alles 
een mening en die willen wij juist graag horen!  
Daar kunnen we van leren. Ook kunnen we suggesties 
meenemen voor een volgende keer, zodat de kwaliteit 
van de activiteiten toeneemt.  
Kortom het zijn zeer zinvolle, prettige en vooral ook 
leerzame gesprekken. 
De basisvragen die wij stellen zijn: 

 Wat gaat goed? Waar moeten we mee doorgaan? 

 Wat gaat minder goed? Wat zouden we moeten 
veranderen? 

We vergaderen 4 keer per jaar. De data staan in onze 
schoolkalender. 
Alle (klassen)ouders zijn welkom bij deze bespreking. 

Namens de school zijn Maartje van Schijndel en Frans 
Verberne aanwezig. 
Daarnaast wonen twee teamleden de vergaderingen bij. 
Wilt u er een keertje bij zijn? U bent welkom. 
 

OPROEP VAN DE KLEUTERJUFFEN!  
Voor kerst zijn de kleutergroepen op zoek naar houten 
latjes voor het maken van 
een kerstboom. De 
bedoeling is dat er in iedere 
groep een houten 
kerstboom gaat komen. 
(Deze gaan de kinderen 
onder begeleiding van een 
ouder zagen en vast 
timmeren) Wie maakt ons 
blij met houten latjes van 
maximaal 8 cm breed?                                                                         
Latjes kunnen ingeleverd 
worden: onder de trap. 
Daar staat een doos waar ze 
in kunnen. Alvast hartelijk 
bedankt! Namens alle kleutergroepen! 
 

OPVOEDEN IS SAMENSPEL 

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk en 

leuk, maar soms ook moeilijk. 



 
 

 
Opvoeden hoef je niet alleen te doen: Opvoeden is 
samenspel. 
 

Wij weten dat je het al supergoed doet. Daarom maken 
wij graag gebruik van de Week van de Opvoeding om: 

ALLE OUDERS EEN COMPLIMENT TE GEVEN! 
Voor praktische tips over opgroeien en met alle mogelijke 
(opvoed)vragen kun je bij mij terecht.  
 

Je kunt me altijd bellen en aanspreken  op school.  
 

Tot ziens, Hacer Ural, 0630885642 
h.ural@lumenswerkt.nl 
 

DODE- HOEK-PROJECT 

Vorige week hebben de kinderen les gehad over 
verkeersveiligheid en vrachtwagens: het zgn. dode-hoek-
project. Kinderen leren dat elke vrachtwagen een dode 
hoek heeft. Dat is het deel van de weg dat de chauffeur 
niet kan zien als hij in zijn spiegels kijkt. Zorg dus als 
fietser of voetganger dat je daar weg blijft!! 
 

Dit is wat de kinderen er van geleerd hebben. 
 

Het was een informatieve les. We kregen eerst theorie en 
daarna een soort quiz. Daarna gingen we naar de 
vrachtwagen en mochten een paar kinderen in de 
vrachtwagen zitten en werden er een aantal kinderen 
rondom de vrachtwagen verstopt. De kinderen in de 
vrachtwagen moesten dan kijken wie ze konden zien. 
Je merkte dan dat een chauffeur je lang niet altijd kan 
zien als hij / zij achter het stuur zit. 
Het was een leuke les. 
 
Angelino,  
Rick en  
Tycho 7b. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

HOOFDLUIS 

In de afgelopen weken hebben we in meerdere groepen 
hoofdluizen gevonden. In de brief die u hieronder vindt, 
staan nog een aantal nuttige tips. 

mailto:h.ural@lumenswerkt.nl


 
 

 

 

 

BEZOEK MIDDELBARE SCHOLEN GROEP 8 

De groepen 8 gaan dit jaar op bezoek bij drie middelbare 
scholen:  

 Nuenens College op donderdag 11 oktober 

 Frits Philips Lyceum op donderdag 29 november 

 Eckart College – datum volgt nog 
De kinderen moeten op deze dagen met de fiets naar 
school komen. Het zullen drie interessante en leuke 
dagen worden! 

OPEN DAGEN VOORGEZET ONDERWIJS 

Volgend schooljaar zullen de kinderen van groep 8 de 
overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Het is van 
groot belang dat er een school wordt gekozen die goed 
bij uw kind past. Om erachter te komen welke school dat 
is, is het slim om open dagen te bezoeken. Ook de ouders 
en kinderen van groep 7 kunnen zich al gaan oriënteren.  
Op de website van de verschillende scholen kunt u meer 
informatie vinden over de open dagen, kennismakings-
middagen en mogelijkheden tot het volgen van mini-
lessen. De informatie die wij hebben ontvangen van 
scholen vindt u hieronder.  
 

NUENENS COLLEGE 

- Informatieavond –13 november – 13:30 tot 20:45 uur 
- Open dag – 19 januari – 10:00 tot 14:00 uur 
 

HELICON 

- Minilessen – 9 + 30 januari – 13:15 tot 16:15 uur 
- Open dag – 19 januari – 10:30 tot 14:30 uur 
 

LORENTZ CASIMIR LYCEUM 

- Informatieavond – 1 november – 19:00 tot 20:30 uur 
- Open dag – 19 januari – 11:00 tot 15:00 uur 
 

DE ROOI PANNEN 

- Proeflessen voor leerlingen – 31 oktober – 13:30 tot 
15:30 uur. Je moet je hiervoor aanmelden via de website.  
- Informatieavond: 21 + 27 november – 19:00 tot 21:00 
uur. Je moet je hiervoor aanmelden via de website. 
- Open dagen – 18 november + 20 januari – 11:00 tot 
16:00 uur. 
 

KOFFIEOCHTEND CURSUS TAALVERHOGING EN 
OUDERPARTICIPATIE 

Iedere donderdag wordt er bij ons op school taalles 
verzorgd voor ouders die willen oefenen met de 
Nederlandse taal. Dit is voor ouders helemaal gratis! 
Als u meer wilt weten over deze cursus bent u welkom 
om donderdag 11 oktober a.s. tussen 08.30 u en 09.30u 
een kopje koffie of thee te komen drinken. 



 
 

 
De cursusleidster en de andere cursisten kunnen u er dan 
meer over vertellen. Hieronder leest u meer over de 
taalcursus. 
 

Voor wie? 
Voor ouders/verzorgers van basisschool Rapenland en 
Korein Kinderplein die beter Nederlands willen leren 
spreken en begrijpen.  
Wat leer je?  
· Je leert beter Nederlands praten en begrijpen, wat je 
nodig hebt op de school/kinderopvang van je kind. 
Bijvoorbeeld: een gesprekje voeren met de 
leerkracht/pedagogisch medewerker.  
· Je leert de brieven van de school/kinderopvang lezen en 
begrijpen. Bijvoorbeeld: Infora.  
· Je leert veel nieuwe woorden die met de 
school/kinderopvang te maken hebben. Bijvoorbeeld: de 
themawoorden van de kinderopvang en groep 1 en 2  
· Je maakt kennis en oefent met prentenboeken die in de 
klas gebruikt worden.  
· Je leert andere ouders kennen die graag de Nederlandse 
Taal willen verbeteren.  
Waar?  
Basisschool Rapenland, Generaal Boreelpad 29 te 
Eindhoven.  
Wanneer? 
Donderdagmorgen van 8.45 – 11.45 uur.  
Kosten? 
Voor inwoners van de gemeente Eindhoven neemt de 
gemeente het lesgeld voor haar rekening. Zelf hoef je dan 
geen lesgeld te betalen.  
Aanmelden?  
Bij de leerkracht van je kind of pedagogisch medewerker.  

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 
 


