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Belangrijke data 
23 augustus:    13.45-14.15 uur: Inloop en kennismaking 
2 september    Studiedag; alle kinderen zijn vrij  
3 september   Deze week kennismakingsgesprekken 
5 september   Infora 2   
 

Het schooljaar is weer begonnen! 
Na een hopelijk voor iedereen fijne vakantie was het maandag dan zover; de 
start van het nieuwe schooljaar! Met heel veel zin en enthousiasme zijn alle kinderen verwelkomd in 
de nieuwe groep!  
 

 
 
Gegevens van u 
Het is voor ons heel belangrijk dat de gegevens die over u bekend zijn, actueel zijn. Dus: heeft u een 
nieuw adres of nieuw telefoonnummer; geef dat alstublieft zo snel mogelijk door aan de 
administratie. Dat kan gewoon op school (op woensdagochtend of op donderdag) bij Jolanda 
Zwanenberg of via de mail naar: j.zwanenberg@skpo.nl.  
 
Inschrijven kennismakingsgesprek 
Graag willen wij u uitnodigen voor het maken van een afspraak voor de gesprekken die plaatsvinden 
in de week van 3 september 2019. De kinderen sluiten aan bij dit gesprek. We willen immers 
kennismaken met uw kind en zijn/ haar gezin.  

De inschrijvingen starten maandag 26 augustus. Gezinnen met 3 kinderen of meer kunnen zichzelf 
inschrijven vanaf 7.00 uur. Voor andere gezinnen start de inschrijving om 9.00 uur. 
Hoe kunt u zichzelf inschrijven? 
U kunt zichzelf inschrijven via de app van onze school onder de knop: schoolgesprek of via de 
link https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=188 
Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne) 
Vul de inlogcode in; onze school gebruikt hiervoor een persoonlijke code. Deze staat in de e-mail die u 
heeft ontvangen (mogelijk staat deze bij ongewenste e-mails/spam.) 
Klik op de openstaande planning en selecteer uw gewenste tijd. 
U ontvangt een bevestiging per e-mail.   
Graag voor donderdag 29 augustus 15.00 uur inschrijven. 
Ouders die niet intekenen, worden door ons automatisch ingedeeld. 

mailto:j.zwanenberg@skpo.nl
https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=188
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Wanneer er problemen zijn met het inschrijven kunt u dit via de e-mail laten weten aan juf Maartje 
m.vanschijndel@skpo.nl  
 
Rapenland app is vernieuwd 
Zoals u wellicht weet is onze Rapenland app vernieuwd. Veel ouders hebben de nieuwe app al 
gedownload, fijn! Om miscommunicatie te voorkomen willen we u vragen de oude app dan ook te 
verwijderen van uw telefoon. Via de Appstore of Playstore kunt u zoeken op ‘basisschoolapps’. 
Daarna kunt u kiezen voor Rapenland. Na het downloaden staan er veel pagina’s in een afgeschermd 
deel. U kunt hiervoor zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luizenzakken 

Vanaf dit schooljaar maken we in de groepen 3 t/m 8 geen gebruik meer van de luizenzakken. De 

zakken voorkomen het niet dat kinderen luizen krijgen en zijn daarmee zinloos. Daarnaast merkten 

we dat kinderen de luizenzakken soms ook als vuilnisbak gebruiken waardoor ze ook snel erg vies 

werden. Kinderen hangen hun jas gewoon aan de kapstok op. 

In de groepen 1/2 worden de zakken nog wel gebruikt; onder meer voor het opbergen van shawl en 

handschoenen en de reserve-kleding.  

 

Juf Anusia Witte 

Vandaag is juf Anusia begonnen als docent muziek voor onze bovenbouwgroepen. Zij zal op de 

donderdag muziekles geven aan de groepen 6, 7 en 8 en uiteindelijk ook ondersteunen bij het 

oefenen van de musical van de groepen 8. We wensen haar en de kinderen heel veel muziekplezier! 

 

Juf Netty van Dommelen 

Juf Netty is helaas ziek en zal de eerstkomende periode niet op school zijn. Haar taken worden 

voorlopig zo veel mogelijk door de teamleden opgevangen. We wensen haar veel beterschap. 

 

Kies je Sport  
Eind augustus ontvangt uw kind weer een boekje van “Kies je Sport”. Kies je Sport is een project dat 
de mogelijkheid geeft om kennis te maken met een sport en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen 
kinderen ontdekken welke sport en sportaanbieder bij ze past. Meedoen Van 20 september t/m 10 
november bieden Eindhovense sportaanbieders kennismakingscursussen aan voor kinderen in het 
basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit twee tot vier lessen op de locatie van de sportaanbieder. Deze 
editie kan weer worden gekozen uit diverse cursussen, deze staan op: 
https://kiesjesport.eindhovensport.nl/.  
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Het programma Kies je Sport wordt elk voorjaar en najaar herhaald, steeds met een nieuw aanbod.  
Inschrijven voor een cursus kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van 2 t/m 16 september. Ouders 
gaan naar de website, selecteren de cursus en schrijven hun zoon/dochter in. Er hoeft geen account 
meer te worden aangemaakt. De sportaanbieder ontvangt per e-mail een aanmelding met de 
gegevens. Veel sportplezier gewenst! 
 

Eerste Communie 2020 
Zit uw kind in het schooljaar 2019-2020 in groep 4 of hoger? En wilt u graag dat uw kind zijn of haar 
eerste communie doet? Kom dan op maandag 2 september om 20.00 uur naar het KTC St. Petrus, 
Kloosterdreef 31. U wordt daar dan bijgepraat over het nieuwe traject van gezinscatechese 
waarbinnen de eerste communie een plaats krijgt. 
 

Een kleine portemonnee? In Eindhoven doet iedereen mee! 
Na de zomervakantie start het nieuwe schooljaar en het sport- en culturele seizoen. Wilt u uw kind 
ook mee laten doen, maar heeft u moeite met betalen? Meld uw kind dan aan via 
www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl! 
Op dit platform kunnen kinderen aangemeld worden: 
- in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
- die in Eindhoven wonen én 
- waarvan de ouders leven van een uitkering, of een inkomen hebben rond het sociaal minimum 
Aanmelden kan voor bijvoorbeeld het schoolreisje, een sport, een culturele activiteit of bijvoorbeeld 
om een laptop of fiets te kopen om naar school te kunnen gaan. 
 
Na de toekenning wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging, school of winkel betaald 
door Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport of Jeugdfonds Cultuur. Een kind hoeft hier dus niets van te 
merken! In drie eenvoudige stappen zorgt u ervoor dat uw kind ook mee doet. 
 
Vragen? 
Neem contact op met Martijn Smoors of Maartje van Schijndel of ga naar 
www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl of bel 040-213 11 41 (bereikbaar ma t/m do van 9.00 – 
12.00 uur) of per mail info@samenvoorallekindereneindhoven.nl. 
 

 

 

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar! 

 

 

Hartelijke groet, Maartje en Martijn 

 
 
 
 
 


