EUPENBULLETIN
nr. 5
Inhoud
Inhoud ................................................................................................................................................................ 1
Agenda................................................................................................................................................................ 1
Rapporten inleveren ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
Scholenmarkt ………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
Aanbod naschoolse sport …………………………………………………………………………………………………………………………… 2
Herinnering oproep ouderbijdrage ……………………………………………………………………………………………………………. 3
Zet je licht aan! …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land! ………………………………………………………………………………………….4
Nieuws van de mediacoach ………………………………………………………………………………………………………………………. 5
Jarigen ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

Agenda
Dinsdag 10 november

Start naschoolse sport groep 6 t/m 8

Dinsdag 17 november

Studiedag. Kinderen vrij

Donderdag 19 november

MR vergadering

Vrijdag 4 december

Sinterklaasviering

Vrijdag 18 december

Kinderen vanaf 12.30 uur vakantie
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Rapporten inleveren
Voor de herfstvakantie was het eerste ‘meegeefmoment’ van het nieuwe rapport. Uw zoon of dochter een
rapportmapje met daarin de ‘dit ben ik’-opdracht en een trotswerkje gekregen. Wij hebben de rapporten
graag weer terug in hun hoesje. Wij vullen het rapport bij het volgende meegeefmoment, voor de
kerstvakantie, weer aan.

Scholenmarkt
Beste ouders en verzorgers van de kinderen uit de groepen 7 en 8,
Uw kind zit nu in groep 7 of 8. Het voortgezet onderwijs (VO) staat voor de deur. Elk jaar organiseren we op
onze school een scholenmarkt. Tijdens die bijeenkomst voorzien we u van alle informatie omtrent groep 8
en het onderwijssysteem in Nederland en presenteren diverse VO-scholen uit onze regio hun school.
Het coronavirus zorgt ervoor dat enige aanpassing nodig is, omdat er zo min mogelijk ouders en externen in
het gebouw mogen komen. Daarom hebben we geïnventariseerd hoe de ouders in groep 7 en 8 alsnog over
de benodigde informatie willen beschikken. We zijn uitgekomen op een digitale bijeenkomst. Meer
informatie over deze bijeenkomst vindt u hieronder.
Op donderdag 5 november om 19.00 vindt er ter vervanging van de traditionele scholenmarkt een digitale
bijeenkomst plaats, genaamd ‘De Digitale Scholenmarkt’. De leerkrachten van groep 8 gaan u op deze
manier voorzien van alle benodigde informatie. Hiervoor gebruiken we het programma ‘Google Meet’ en
de link is inmiddels als naar u verstuurd. Het is hetzelfde programma dat we vorig schooljaar gebruikten
voor de rapportgesprekken.
Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen, of geeft u de voorkeur aan alleen de informatie ontvangen,
dan is dit natuurlijk geen probleem. U hoeft zich niet af te melden. Hopelijk tot 5 november.

Aanbod naschoolse sport
Beste ouder/ verzorger en kind,
De naschoolse sport vindt dit blok plaats op dinsdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur, in de gymzaal van
school. Dit blok betreft 5 lessen op de volgende data: 10 en 24 november, 1, 8 en 15 december. LET OP: 17
november is een studiedag, waardoor er die dag geen naschoolse sport is.
Aanbod:
Doelgroep
Kinderen uit groep
6, 7 en 8

Wat?
Spel carrousel
-

Gegeven door
Meester Roy

Waar
De gymzaal van
school

Dit wil zeggen dat
we meerdere
sporten en
spellen zullen
gaan spelen.
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Hoe ziet het er uit?
14:45 uur – 15:00 uur: Kinderen kunnen naar de gymzaal gebracht worden. Hier kunnen de kinderen zich
direct omkleden.
Om 15:00 uur starten we met de sportactiviteiten. Het zou fijn zijn als alle kinderen net voor 15:00
omgekleed zijn.
Om +/- 16:00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden bij de gymzaal. Mocht uw kind alleen naar huis
lopen dan zou ik hier graag van op de hoogte gebracht willen worden.
Inschrijving:
De kinderen schrijven zich in dit geval in voor een heel blok van 5 lessen. Alle kinderen uit de groepen 6 t/m
8 mogen zich inschrijven.
Wil jij ook mee doen met dit blok naschoolse sport? Schrijf je dan nu in door een mail te sturen naar
r.verstappen2@skpo.nl met hierin je naam en klas. Je kunt je inschrijven tot uiterlijk vrijdag 6 november!
Wanneer meer dan 25 kinderen zich inschrijven, zullen de eerste 25 inschrijvingen deel kunnen nemen aan
het sportaanbod.
Het kan gebeuren dat uw kind zich heeft ingeschreven voor het sportaanbod, waarna later blijkt dat hij of
zij een van de data niet kan deelnemen. In dit geval ontvang ik graag een afmelding per mail.
Sportieve groet,
Meester Roy

Herinnering oproep Ouderbijdrage 2020-2021
Op 3 september hebt u allemaal een mail gekregen met daarin de brief voor de ouderbijdrage 2020-2021.
In deze brief vindt u ook uitleg over de ouderbijdrage. Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen aan
Jolanda van den Dungen (waarnemend directeur).
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Zet je licht aan!

Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer in gegaan! De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid.
67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder
licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die
fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan. De
ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren
van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te
brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de
fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de
fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie
wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer bijna in het land!
Dit betekent voor velen gezelligheid, schoenen zetten, pepernoten, wortels voor het paard en cadeautjes.
Sommige kinderen worden er extra druk van of slapen er slecht door.
Ook voor ouders is het bijzondere tijd de december maand, waarin veel vragen naar boven kunnen komen:
wat vertel ik mijn kind wel en wat niet, welk speelgoed is geschikt, hoe vaak mag mijn kind zijn schoen
zetten, hoe ga ik om met zijn gedrag, etc.
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoeding) vragen bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,
Batoul Heijdenrijk – Zouhair , Pedagogisch Ondersteuner
Team VVE
Mobielnummer: 06-30 88 56 40
Mailadres: b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl |
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NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH / Inge Joeloemsing
November 2020

DE

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID

APP BIBLIOTHEEK EINDHOVEN

De Week van de Mediawijsheid, van
6 tot en met 13 november, staat dit
jaar in het teken van gezond
mediagebruik.

De app Bibliotheek Eindhoven is vervangen door de
app eBieb.
Let op: deze moet je wel zelf downloaden, dit gebeurt niet
automatisch.

Hoe staat het met het mediagebruik
in jullie gezin? Heb jij de regie over
het mediagebruik van jou en je
kind?
En hoe praat je daar met je gezin
over?
Om je te helpen hebben we een
webpagina gemaakt met informatie
en handige tips om samen met je
kind in gesprek te gaan over leuk en
veilig mediagebruik.

Had je in de app Bibliotheek Eindhoven
een lijst met favorieten opgeslagen?
Zijn er meerdere bibliotheekpassen
aan je app gekoppeld? Deze gegevens
worden automatisch meegenomen
naar eBieb!
eBieb kun je downloaden via de
App Store (Apple) of Google Play
(Android).

De website Mediagesprek.nl staat
boordevol met tips voor ouders van
kinderen van 0-18 jaar. Je kunt de
informatie lezen in het Nederlands,
Engels, Frans, Turks of Arabisch.

Let op: wanneer je voor het eerst inlogt in eBieb maak je
de keuze voor 'de Bibliotheek Eindhoven'. Meld vervolgens
aan met het elfcijferige pasnummer dat op je
bibliotheekpasje staat. Het wachtwoord is sinds 2 oktober
veranderd. Voorheen was dit de geboortedag en
geboortejaar. Dit is nu je geboortemaand + je
The Eindhoven
Library app
replaced
geboortejaar.
Bijvoorbeeld:
je has
bentbeen
geboren
op 11 by
junithe
eBieb
app.
1970, dan is je wachtwoord 0670.
Note: you must download this app yourself, this does not
happen automatically. Did you save a list of favorites in
your app? Or are multiple library cards linked to your app?
This information will be automatically transferred to eBieb!

Voor onze webpagina klik hier of
scan de QR code

Download eBieb in App Store (Apple) or Google Play
(Android).
Then choose “de Bibliotheek Eindhoven’. Username is
your librarycard number. The password to access the
eBieb app has been changed as of 2 October. Previously,
you filled in your day + year of birth here. This is now your
month + year of birth (mmyy). For example: you were born
on 11 June 1970. Then your password is 0670.
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Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.
Gefeliciteerd en een gezellige dag!
30-10 Esmee groep 6,
Ize groep 4
02-11 Fatih groep 6
04-11 Nienke groep 4/5
07-11 Ruben groep 4
Aiden groep 4/5
Joel groep 5
10-11 Emiliia groep 4/5

Fijn weekend!
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