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AGENDA
30 september – 13 oktober

Kinderboekenweek

5 oktober

Studiedag alle leerlingen

Terugblik en dringende verzoeken
Het was fijn om alle ouders de afgelopen weken weer op school mogen te ontvangen voor
de kennismakingsgesprekken! Op deze manier is het ook makkelijker om naar elkaar te
luisteren en (vanaf groep 5 met het kind erbij) samen afspraken te maken voor dit
schooljaar.
Helaas blijken de maatregelen rondom corona nog steeds hard nodig. Afgelopen maandag
kreeg u van ons al een mail met de nieuwste ontwikkelingen; verderop in deze nieuwsflits
de laatste beslisboom die nu geldt voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8.
Dan nog 2 dringende verzoeken: allereerst willen we u vragen om niet zomaar (zonder
afspraak) de school binnen te lopen. We merken dat er soms toch nog ouders naar binnen
lopen omdat kinderen hun tas bijv. vergeten zijn. Meldt u in dat geval bij de voordeur bij
de conciërge of een andere collega. Wij zullen dan zorgen dat de spullen op de goede plek
terecht komen! Bij de inloop kan het misschien wat verwarrend zijn omdat er ouders wel
doorlopen. Dit zijn dan ouders die hun kinderen naar Korein brengen; zij komen verder
niet in de school.
Het tweede verzoek betreft het parkeren van auto’s bij het brengen en halen van de
kinderen. We zien soms levensgevaarlijke situaties ontstaan doordat ouders midden op
straat stoppen om hun kinderen eruit te laten. Of hun auto parkeren aan het begin van de
Wenkenbachstraat (net achter de hekken tussen de beide zebrapaden bij de ingang van
de parkeergarage); ook deze plek is extra gevaarlijk omdat kinderen daar ook aan komen
lopen en fietsen en er daardoor echt gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom nogmaals het
verzoek om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen! En als het dan echt
niet anders kan: kiss and ride (dus laat de kinderen op een veilige plek uitstappen en rijd
zelf door). Bedankt voor uw medewerking!
Raul Bongers

Kinderboekenweek

Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober is het
Kinderboekenweek. Dit jaar gaan we terug in de tijd met het thema
'En toen?'. In de klassen gaan we aan de slag met een
thema -gerelateerd boek. Volgende week krijgen alle gezinsoudsten een brief van de
Bibliotheek Eindhoven mee naar huis met daarin een overzicht van leuke activiteiten die
rondom de Kinderboekenweek worden georganiseerd.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert de Bibliotheek Eindhoven leuke activiteiten
rondom het thema. Ga je mee schatzoeken of maak je liever je eigen harnas? Leer
schilderen volgens de traditionele Afrikaanse Ndebele techniek of kom samen in Minecraft
een Middeleeuwse burcht of Romeinse stad ontwerpen! Proef de huisgemaakte dinocakejes in het Bibliotheekcafé en bouw fantastische uitvindingen in de Makersplaats. Voor
meer info: bibliotheekeindhoven.nl/kinderboekenweek.

Duurzaamheid
Vorig jaar hadden we de week van de Duurzaamheid op school. Alle leerlingen hebben toen
een mooie dopper met het logo van de school ontvangen. Om afval te verminderen op
school, hebben we toen afgesproken dat we voortaan geen pakjes en zakjes mee naar
school nemen. De doppers (of een andere beker) mag gevuld mee naar school toe.
Het brood en fruit kan in een bakje of broodtrommel meegegeven worden. Vorig
schooljaar ging het heel goed en deze afspraak willen wij ook dit schooljaar voortzetten.
Pakjes en zakjes die toch nog meegegeven worden, zullen wij niet op school weggooien.
Het restafval wordt door u zoon/dochter meegenomen naar huis. Ook willen wij eraan
herinneren, dat er op school een ton staat waar lege batterijen ingeleverd kunnen worden.
Deze box staat in de hal. De batterijen worden gerecycled. Beter voor het milieu om ze
apart te verzamelen en de school ontvangt ook een vergoeding voor de ingeleverde
batterijen. Sparen jullie mee???

WIJeindhoven
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg.
Natuurlijk wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden.
Daarom kijk je met een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou
kunnen doen. Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving
iemand is die je kan helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Anders
zoeken we gewoon verder, zo nodig naar professionele hulp. En we bespreken ook
met je of je zelf iets voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij,
maar WIJeindhoven is er voor ons allemaal.
WIJeindhoven is op de volgende dagen en tijden in ons SPILcentrum te vinden:
• Inloop ’t Palet is op maandag van 8.10 tot 9.10 (kantoor 1 e verdieping bij de
trap).
• Lijmbeek 118 (reintegratiekantoor) woensdag van 9.30 – 11.00
• De Tulp (Celsiusplein 18 – 19) donderdag 14.00 – 15.00
Verder zijn zij te bereiken op onderstaand telefoonnummer en mailadres:
WIJeindhoven: 040 238 8998
Emailadres: info@wijeindhoven.nl

Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

