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WK-Poule

Correctie datum Studiedag

Over precies 9 dagen begint het WK
voetbal in Qatar. Iets waar velen al heel
lang naar uitkijken. Gaat het Nederland
lukken om dan eindelijk een keer
wereldkampioen te worden? We zijn
allemaal heel benieuwd!
Meneer Max heeft een WK-pool gemaakt
en de aanmeldingen stromen binnen! Lijkt
het je leuk om mee te doen? Klik dan op de
onderstaande link. Maak een account aan
en je kunt meteen de wedstrijden gaan
voorspellen! Iedereen mag meedoen!
Kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
etc. Hoe meer zielen hoe meer vreugde!

In de kalender van dit schooljaar staat dat
dinsdag 23 maart 2023 een studiedag is.
Dit moet zijn donderdag 23 maart 2023.

https://www.wkpooltjes.nl/register/2775/j
oin/21a36599584add746dce10758c2f25f8
b73f6807.html

Fietsverlichting
Het is weer winter en dat betekent dat het
's morgens later licht is en 's avonds eerder
donker. Als kindcentrum vinden wij het
belangrijk dat kinderen veilig deel kunnen
nemen aan het verkeer en daarom zullen
we na de herfstvakantie een
fietsverlichtingscontrole organiseren voor
leerjaar 6, 7 en 8. U ontvangt na de
herfstvakantie meer informatie van
ons. Controleer alvast thuis de
fietsverlichting en of uw kind dus veilig op
pad kan.

Verslag
De afgelopen schooljaren hebben we
gewerkt met een systeem waarbij kinderen
hun verslag ontvingen op basis van hun
geboortedatum/maand. We hadden het
gevoel dat we hiermee onvoldoende recht
deden aan de ontwikkeling van alle
kinderen. Daarom gaan we vanaf dit
schooljaar werken met een andere
verdeling.
Voor de herfstvakantie heeft u allemaal
een startgesprek gevoerd met de
stamgroepleerkracht. Het onderdeel ‘start’
van MijnRapportfolio is voorafgaand
ingevuld.
Alle kinderen ontvangen op 3 februari het
eerste verslag en op 23 juni het tweede
verslag in MijnRapportfolio. Daarbij zijn
dan de onderdelen ‘zo ben ik’ en ‘zo leer
ik’ ingevuld. U ontvangt het verslag niet
meer op papier, maar u kunt het in
MijnRapportfolio inzien.
Op het moment dat het verslag zichtbaar
wordt, kunt u via Kwieb een oudergesprek
inplannen waarbij we er vanuit gaan dat
alle ouders een gesprek inplannen. Een
week voordat de gesprekkenplanner
beschikbaar is, ontvangt u een reminder.
Met deze nieuwe verdeling denken we dat
we voor alle kinderen het verslag meer
inhoud kunnen geven. Bovendien sluiten
we het schooljaar voor alle kinderen ook
echt pas af voor de zomervakantie.
Mocht u nog vragen hebben over het
inloggen bij MijnRapportfolio, neem dan
even contact op met de
stamgroepleerkracht.

Week van de Mediawijsheid
Like & Cancel – 4 t/m 11
november

Daarom zijn we in deze periode met alle
groepen bezig met hoe wel socialer op
social media om gaan.

Halloween
De Halloween tocht was wederom een
groot succes. Vanaf 18.30 tot 21.15 liepen
er groepjes deze spannende tocht. Er werd
tijdens de tocht rekening gehouden met de
leeftijd van de kinderen. Zo was het voor
ieder kind leuk om deel te nemen.

Via sociale media delen we leuke
momenten uit ons leven en maken we ons
hard voor wat we belangrijk vinden. Met
een like geef je een positieve reactie op
video’s, berichten of reacties van anderen.
Maar niet elke online interactie is leuk en
soms gaat het mis. We begrijpen elkaar
verkeerd en met de veiligheid van een
scherm tussen ons in, is een nare reactie
zo geplaatst. Een meningsverschil kan
leiden tot ruzie, haatreacties of publiekelijk
aan de digitale schandpaal genageld
worden.
Uit de peiling van Netwerk Mediawijsheid
blijkt dat bijna tweederde van de
Nederlanders wel eens gezien of ervaren
heeft dat iemand onterecht online
gekwetst werd. Ook geeft vier op de tien
ondervraagden aan zelf wel eens een nare
reactie te hebben ontvangen. Toch komen
we niet in actie. Slechts de helft geeft aan
bekenden, vrienden en familie aan te
spreken op het online gedrag – en bij
vreemden gaat maar 21% het gesprek aan.
Ook ander prosociaal gedrag, zoals actief
mensen verdedigen en steunen, of
ingrijpen als er een ruzie dreigt te ontstaan
zien we te weinig. Dat kan beter!

Wij willen iedereen bedanken voor deze
geslaagde griezelige avond, een avond om
nog lang over na te praten!

Sinterklaas

Ouderbetrokkenheid

De Sint en zijn Pieten komen zaterdag
weer aan in ons land. We hebben al
gehoord dat de Sint en zijn Pieten ook dit
jaar een bezoekje willen komen brengen
aan ons kindcentrum en wel op donderdag
1 december. Deze dag zullen alle kinderen
de Sint en zijn Pieten verwelkomen.

Vorig schooljaar hebben we de eerste
editie van ‘Een klas vol ouders’
georganiseerd.
Dit was een geslaagde avond en zal dit jaar
ook zeker een vervolg krijgen. We zullen
dan dieper ingaan op bijvoorbeeld de
Hi/Level-groep, Topklas, Klusklas, Davis
Learning Strategies (DLS) of de leerroutes.
Daarnaast willen we graag nog meer
activiteiten organiseren waar we jullie als
ouders bij willen betrekken. Om dit tot
stand te kunnen laten komen, komt er
binnenkort een poll op Kwieb waarin jullie
als ouders kunnen laten weten waar jullie
behoeftes liggen.
Hopelijk kunnen we er samen een mooi
programma van maken dit schooljaar.

We weten nog niet precies of jullie als
ouders in de ochtend ook welkom zijn bij
de aankomst i.v.m. de dan geldende
coronamaatregelen. We laten jullie dit zo
snel mogelijk weten via Kwieb.
Verder mogen alle kinderen op donderdag
24 novembe een schoen meebrengen
zodat we deze op school neer kunnen
zetten. Hopelijk zit er dan vrijdag 25
november voor ieder kind een verrassing
in.
Op vrijdag 3 december en op maandag
5 december verwachten we alle kinderen
gewoon op school. Dinsdag 6 december is
er een studiedag en zijn de kinderen vrij.

FLUOkids
We willen allemaal graag dat onze
kinderen tijdens de donkere periode van
het jaar zichtbaar en veilig naar school
gaan. Daarom doen wij dit jaar mee met de
actie FLUOkids. De kinderen kunnen
stickertjes sparen en prijzen winnen door
zichtbaar (d.w.z. met fluoriserende en
reflecterende kleding) naar school te
komen. De actie start na de herfstvakantie
(31 oktober 2022) en loopt tot de
voorjaarsvakantie (24 februari 2023).
HOE WERKT HET?
• Alle kinderen krijgen een stickerkaart.
• Elke ochtend krijgt je kind op school een
sticker als deze fluorescerende of
reflecterende kleding aan heeft.
• Vanaf 17 stickers kunnen ze prijzen
winnen.

PRIJZEN
• 17 stickers:
vanaf 23 november kun je je
kind inschrijven voor de wedstrijd op
fluokids.nl/wedstrijd. Deelnemen kan tot
en met 10 maart 2023. Je maakt kans op:
- 1 van de 20 rugzakken van JanSport;
- 1 van de 10 spellen van 999 Games;
- 1 van de 25 fluo gymtassen van
FLUOkids.
• 34 stickers: - 1+1 gratis toegang tot Zoo
Veldhoven.
• 51 stickers:
- 1+1 gratis toegang tot Bobbejaanland;
- 1+1 gratis toegang tot GaiaZOO.
De voorwaarden voor de prijzen vind je op
de stickerkaart en op fluokids.nl.
VRAGEN?
Op fluokids.nl vind je de antwoorden op de
meest gestelde vragen. Staat je vraag er
niet tussen? Stuur dan een e-mail naar
info@fluokids.nl.

Wij zijn jarig in
november!
02-11
05-11

Safia Nana gr. 2A/3A
Luuk Kusters gr. 7D/8D

06-11
07-11

Lise Vermeulen gr. 2A/3A
Gavin Kweens gr. 6A/7A

09-11
11-11

Loïs Verbakel gr.2A/3A
Pim van de Waterbeemd gr. 2A/3A

13-11
13-11

Katarina Gavric gr. 7C/8C
Leontina Gavric gr. 7C/8C

16-11
16-11

Thijmen van Heugten gr. 6B/7B
Julia Marzynska gr. 2B/3B

17-11
23-11

Jill Hofs gr. 7D/8D
Daniella Zasimuk gr. 6A/7A

25-11
25-11

Lieke van Otterdijk gr. 7C/8C
Stawek Szczuczynski gr. 4A/5A

26-11
29-11

Kaio Wright Vetere gr. 6A/7A
Tyler Damen gr. 2B/3B

30-11

Selina Friele gr. 2B/3B

De volgende TalentPost
komt uit op vrijdag 04
december

Beste voetballers en voetbalsters,
Dit jaar organiseren wij eindelijk weer het
Zaalvoetbaltoernooi in Helmond. We kunnen ook
dit jaar weer in de sporthal op Suytkade in
Helmond terecht!
De datum van het toernooi is dit jaar 28, 29 en 30
december 2022. Afgelopen week is het eerste
bericht over dit toernooi al op onze social media
kanalen geplaatst. Hou deze dus in de gaten de
komende weken. Voor meer informatie en voor
het inschrijven van teams kan kun je kijken
op: www.jibbplus.nl/zaalvoetbal. Inschrijven kan
vanaf maandag 24 oktober.
De geschatte tijden en categorieën kunnen kun je
hieronder lezen (let op: tijden zijn onder
voorbehoud):
Woensdag 28 december 2022
6-7 jaar gemengd: 9:00 – 12:00 uur // maximaal
20 teams
10-12 jaar meiden: 13:00 – 17:00 uur //
maximaal 20 teams
Donderdag 29 december 2022
10-12 jaar jongens: 09:00 – 12:00 uur //
maximaal 20 teams
13-15 jaar meiden: 13:00-17:00 uur // maximaal
10 teams
16+ meiden: 13:00-17:00 uur // maximaal 10
teams
Vrijdag 30 december 2022
8-9 jaar gemengd: 09:00 – 12:00 uur // maximaal
20 teams
13-15 jaar jongens: 13:00-17:00 uur // maximaal
15 teams
16-18 jaar jongens: 13:00-17:00 jaar // maximaal
8 teams
Wij zien jullie graag terug op het
zaalvoetbaltoernooi op 28, 29 of 30 december in
de sporthal op Sutkade!!

Met vriendelijk groet,
John Dekkers
Clubkadercoach / buurtsportcoach
(T) 06-36147369
(E) johndekkers@jibbplus.nl

.

