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Belangrijke data 
23 september   Ouderavond Voortgezet Onderwijs  groep 7 en 8 (19:00 uur) 
26 september   Welkomstcommissie (09:00 uur) 
27 september   Streetwise verkeersdag 
7 oktober   Start Kinderboekenweek 
7 oktober   Infora 4 
3 en 4 oktober   studie-tweedaagse; alle kinderen zijn vrij 
 
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; geeft u 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. 
 

Informatieavond Voortgezet Onderwijs groepen 7 en 8 
Op maandag 23 september vindt de informatieavond over het VO plaats. Wij zouden het fijn vinden 
om veel ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit groep 7 en 8 te zien. Om 19.00 uur staat de koffie 
klaar en om 19.05 starten we de avond. Dit zal tot ongeveer 20.15 uur duren. De volgende 
onderwerpen staan centraal: 

 de structuur van het voortgezet onderwijs, 

 hoe wij het advies vaststellen, 

 belangrijke data i.v.m. de overgang naar het V.O., 

 waar u op moet letten bij het bezoeken van open dagen, 

 de IEP-Eindtoets. 
 
Klassenouders 

Gelukkig hebben we voor alle groepen weer ouders gevonden die als klassenouder eerste 

aanspreekpunt zijn voor de leerkracht. Op 1 oktober om 8.30 uur worden alle klassenouders 

uitgenodigd om kennis te maken. Hieronder staan ze allemaal vermeld. 

1/2A: Linda (Mila) en Maike (Teun) 

1/2B: Sabine (Quinn) Mara (Jay) 

1/2C: Kristel (Sem), Judith (Sanne) en Bjorn (Thijs) 

1/2D: Mariska (Jeroen) en Priscilla (Jewel) 

3A: Laura (Joanna), Naoual (Nadim) en M.Statia (Kyzaino) 

3B: Ellen (Aron), Marleen (Stijn) en Elgin (Beyza) 

4A: Julia (Ada) en Noortje (Vera) 

4B: Ninja (Bradley) en Rianne (Robin) 

5A: Joyce (Finnean) en Cindy (Pim) 

5B: Noortje (Tessa) en Marieke (Femm) 

6A: Natasja (Esmée) en Mariëlle (Jesse) 

6B: Claire (Quinty) en Moniek (Brooklyn) 

7A: Mireille (Rick) en Jolanda (Julian) 

7B: Claudia (Noa), Peter (Django) en Hatice (Lina) 

8A: Cindy (Koen) 

8B: Chantal (Tycho), Monique (Quentin) 

mailto:j.zwanenberg@skpo.nl
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Afscheid juf Valerie 

Onze intern begeleider juf Valerie heeft een nieuwe baan gevonden als gedragswetenschapper bij de 

gemeente Eindhoven.  Ze was net weer vol aan de slag na haar ziekteverlof. Jammer genoeg moeten 

wij nu dus afscheid van haar nemen. Juf Valerie start 1 oktober bij haar nieuwe werkgever. Wij zijn 

ondertussen op zoek naar een nieuwe intern begeleider. 

 

Groep 7 en 8 

Ook nu weer informatie over voortgezet onderwijs. Natuurlijk ook alvast interessant voor de groepen 

7! Als uw kind wil deelnemen aan minilessen (bijvoorbeeld die van het Lorentz Casimir hieronder), laat 

het dan even weten aan de leerkracht. Uw kind kan hier verlof voor krijgen als deze onder schooltijd 

vallen, dit geldt alleen voor kinderen uit groep 8. 

Het Van Maerlant Lyceum heeft 2 dagen waarop ze kinderen uitnodigen om een kijkje te nemen: 
- Community dag op zaterdag 28 september 
- Open dag op 25 januari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur 

 
Het Lorentz Casimir Lyceum nodigt ook kinderen en hun ouders uit: 

- Donderdag 31 oktober informatieavond 19.00-20.30 uur 
- Minilessen op woensdag 20 november van 14.00-16.00 uur (aanmelden via de website: 

www.lcl.nl) 
- Open dag op zaterdag 25 januari 2020 van 11.00-15.00 uur 

 
Helicon Eindhoven, ook wel ‘de Groenschool’, laat weten dat zij het schooljaar 2020-2021 starten met 
een nieuwe studierichting: Het groene lyceum. Deze opleiding is bedoeld voor kinderen met een 
vmbo-t/havo of havo advies die liever een praktische opleiding doen. Het Groene Lyceum is een 
leerroute waarbij leerlingen in zes jaar tijd hun vmbodiploma én mbo niveau 4 diploma halen. Ze leren 
door middel van theorie en praktijk: vmbo en mbo lopen geleidelijk in elkaar over. Voor meer 
informatie: https://www.helicon.nl/het-groene-lyceum/eindhoven/ 
 

Hoofdluizen 

Hoofdluizen is een terugkerend probleem in de school. Zoals u weet worden de kinderen na elke 

vakantie door de klassenouders gecontroleerd. Als er hoofdluizen of neten gevonden worden, wordt 

de hele klas hierover geïnformeerd. Het is heel erg belangrijk dat u uw eigen kind en broertjes of 

zusjes direct controleert en zo nodig behandelt (zie https://www.ggdbzo.nl/ouders/hoofdluis voor 

meer informatie).   

Alleen als we allemaal tijdig en regelmatig de controleren en behandelen, kunnen we de hoofdluis de 

school uitkrijgen!  

 

Ouderbijdrage 

Morgen, 20 september, ontvangt u via de mail een brief van de ouderraad over de ouderbijdrage. De 

ouderbijdrage wordt gebruikt om allerlei leuks te organiseren zodat de kinderen een fijne schooltijd 

hebben. In de brief staat een rekeningnummer naar waar u de bijdrage kunt overmaken. Ook worden 

er twee momenten genoemd waarop u op school de bijdrage contact kunt betalen.  

 

 

  

http://www.lcl.nl/
https://www.helicon.nl/het-groene-lyceum/eindhoven/
https://www.ggdbzo.nl/ouders/hoofdluis
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ANWB Streetwise komt op bezoek!!  
Wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij 
ANWB Streetwise uitgenodigd om op vrijdag 27 september naar onze school te komen.   
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 
leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven 
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, 
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel 
mogelijk nagebootst.  
De vier onderdelen zijn:  

 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, 
herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.  
 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig 
oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.  
 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg 
van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel.  
 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en 
fietsbeheersing.  

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op 
de site.   
http://www.anwb.nl/streetwise   
We gaan er samen met de kinderen een leerzame en gezellige dag van maken!!  
  
 

WIJeindhoven contactpersoon spilcentrum Rapenland 

Mijn naam is Eefje Ridderstaat, vanuit team Woensel Oost ben ik contactpersoon voor jullie 

spilcentrum.  

 

 
 

Als je (tijdelijke) ondersteuning nodig hebt bij problemen met thuis, werk, opvoeden, zorg, ontmoeten 

en vervoer, gaat WIJeindhoven samen met jou op zoek naar oplossingen. WIJeindhoven biedt geen 

kant-en-klare oplossingen. Want die zijn er niet. Elk probleem vraagt om een eigen aanpak. Je behoudt 

daarbij zelf de grip op je leven en doet wat je kunt. WIJeindhoven helpt je op weg.  

 

Wat kan ik voor je betekenen? 

http://www.anwb.nl/streetwise
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• Je kunt bij mij terecht met korte vragen over werk, financiën, opvoeding. Als we samen 
denken dat er meer nodig is, kan ik ervoor zorgen dat er iemand van WIJeindhoven een 
afspraak met je maakt 

• Als je graag iets voor een ander in de wijk wil betekenen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, kan ik 
je in contact brengen met een van mijn collega's 

• Ik kan op verzoek van school of op verzoek van de ouder(s) aansluiten bij een oudergesprek. 
Samen hoor je immers meer.  

 

Hoe kun je mij bereiken? 

Telefoon: 06 11 53 66 92 

E-mail: eefjejansridderstaat@wijeindhoven.nl  

Ik ben elke maandag van 08:15 tot 09:15 uur aanwezig op school. 

Schroom niet en stel je vraag! 

 
Uitwisseling PSV-Feyenoord-Ajax 
 
Vorige week woensdag was er een uitwisseling 
tussen PSV, Feyenoord en Ajax. 20 kinderen 
van onze school uit groep 7 en 8 mochten 
daar aan deelnemen. We begonnen in de aula. 
Toen kregen we een tenue van de PSV 
Foundation en toen gingen we met z'n allen 
eten. Daarna gingen we met de echt 
spelersbus van PSV naar Rotterdam, naar de 
trainingsvelden van Feyenoord: Varkenoord. 
Daar gingen we trainen. Daarna kregen we 
een rondleiding in de Kuip. Daarna mochten 
we vragen stellen aan de oud-spelers van PSV, 
Feyenoord en Ajax. Daarna gingen we met de 
spelersbus van PSV weer terug naar 
Eindhoven. We hebben geleerd dat het niet 
uit maakt voor welke club je bent en dat je respect moet hebben voor de ander. Wij vonden deze dag 
heel heel heel erg leuk. Verhaal van: Meike en Noah 
 

 

mailto:eefjejansridderstaat@wijeindhoven.nl


Nummer 3 
Schooljaar 2019-2020 
19 september 2019  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat 
van Lumens  

  
 Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier 
waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om 
je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je de 
Nederlandse taal nog niet goed beheerst.  
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan kan je contact opnemen 
met een pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen wat nodig is en maken 
we een plan op maat. Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en werk 
je zo spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de 
thema’s en de materialen die je kind op school of de kinderopvang gebruikt.   
  
De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Hacer Ural  
  
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de 
pedagogisch medewerker van de kinderopvang of de peuterspeelzaal of rechtstreeks via mij.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Hacer Ural  
Pedagogisch ondersteuner  
06 30885642  
h.ural@lumenswerkt.nl   

mailto:h.ural@lumenswerkt.nl
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LEESPLEZIER  
  
Tijdens de Kinderboekenweek en herfstvakantie, van woensdag 2 tot en  met zondag 20 oktober, 
vindt het Bieb Familie Festival plaats. Er is dan van alles te doen in de Bibliotheek Eindhoven en 
Waalre. Het thema van het festival is ‘Reis mee’.  
  
Dus kom met het hele gezin langs en doe mee! Bouw je eigen zweefvliegtuig, doe mee met de 
workshop Vloggen & YouTube, kom naar de voorstelling van Gonnie & Gijsje of naar één van de vele 
andere activiteiten.  
  
Kinderen gratis lid  
Wist je al dat kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn van de Bibliotheek? Gun je kind de leukste boeken en 
leg daarmee de basis voor een leven lang lezen en leren met plezier. Er valt een wereld te ontdekken 
in de bieb!  

  
DIGITALE GELETTERDHEID  
  
FIFA20 en Fortnite: kinderen en gamen.  
Games zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de gemiddelde woonkamer van ouders met 
kinderen. Maar is gamen nu goed of slecht voor je kind? En wat zijn de effecten van gamen?  
  
Ouders en kinderen zijn zondag 20 oktober vanaf 13.00 welkom op een informatiemiddag om 
bovenstaande vragen te bespreken. Erno Mijland, specialist gaming en gameverslaving, gaat om 
14:00 in gesprek over media- opvoeding en gamen. Uiteraard zijn er ook spelcomputers waar ouders 
en kinderen realtime Fortnite en FIFA20 kunnen spelen tegen elkaar.  

Aanmelden en tickets €15 (ouder + kind)  via de website:    
https://eindhoven.op-shop.nl/2824/fifa-en-fortnite-kinderen-en-gamen/20-10-2019  
    

WIST JE DAT?   
  
Check www.bibliotheekeindhoven.nl   
voor het feestprogramma van woensdag 25 sept in Expeditie E,   
Winkelcentrum Woensel   
 

 

Hartelijke groet, Maartje en Martijn 

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/lidworden.html
https://eindhoven.op-shop.nl/2824/fifa-en-fortnite-kinderen-en-gamen/20-10-2019
http://www.bibliotheekeindhoven.nl/

