13-09-2021
SEPTEMBER
Donderdag 16 september
Maandag 20 september
Dinsdag 21 september
Vrijdag 24 september
OKTOBER
Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag 18 oktober
Dinsdag 19 oktober
Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29
oktober

Kennismakingsavond groep 7 en 8 start 20.00 uur
Kennismakingsavond groep 5 en 6 start 20.00 uur
Kennismakingsavond groep 3 en 4 start 20.00 uur
Studiedag. Alle kinderen vrij.

Schoolreis naar de Efteling
Studiedag. Alle kinderen vrij.
Start Kinderboekenweek
Afsluiting Kinderboekenweek
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Herfstvakantie

Kennismakingsavonden
Vanaf maandag 25 september a.s. heeft het kabinet het voornemen de 1 ½ meterregel te schrappen
en wij anticiperen daar alvast op voor de groepen 3 t/m 6. De kennismakingsavonden kunnen zonder
centrale opening en met de nodige ventilatie gehouden worden in de school. Deze avond start om
20.00 uur in de klas van uw kind. We ontvangen deze avond vanwege de grootte van de groep graag
maar één ouder/verzorger per kind.
Bent u niet ingeënt dan stellen wij het op prijs als u van te voren een zelftest doet.
De planning is als volgt:
Donderdag 16 september: Groep 7 en 8
Maandag 20 september: Groep 5 en 6
Dinsdag 21 september: Groep 3 en 4
De opzet voor de kennismaking van groep 1-2 volgt via de leerkracht van uw kind via het Ouderportaal.

Hulpouders schoolreisje
Voor ons schoolreisje op maandag 4 oktober naar de Efteling hebben
we hulpouders nodig die een groepje kinderen kunnen begeleiden.
Groepen 1-2 t/m 6 hebben hulpouders nodig. Zit uw kind in een van
deze groepen en bent u in de gelegenheid om op die dag met ons
mee te gaan op schoolreis voor het begeleiden van een groepje, dan geef uzelf op!
U kunt uzelf vanaf maandag 13 september bij de leerkracht van uw kind opgeven via ouderportaal.
Inschrijven kan tot maandag 20 september.
Wanneer er te veel inschrijvingen zijn, zal er in de betreffende klas een loting plaatsvinden.
N.B. Bent u niet ingeënt dan stellen wij het op prijs als u van te voren een zelftest doet.

Verkeerssituatie rondom school

Parkeren buiten de bomenrij op het Gerardusplein
Het advies van de verkeerscommissie van onze school is om
zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.
Vanwege de vele fietsen in de fietsenstalling vragen wij aan de
kinderen die rondom school wonen om zoveel mogelijk te voet
naar school te komen.
Komt u met de auto, parkeer deze dan altijd op het
Gerardusplein. Zodoende blijft het in de Seringenstraat en
Begoniastraat, bij de ingangen van de school, overzichtelijker en
dus veiliger!
Op de tekening hiernaast ziet u hoe u het veiligst de auto kunt
parkeren. A.u.b. de auto’s buiten de bomenrij met de voorkant
richting straat, zodat u niet achteruit hoeft te rijden.
Wilt u het plein niet oprijden waar kinderen lopen (zie rode
streep) Het is veel veiliger om op de andere plekken het plein
op te rijden. Ook vragen wij u niet te rijden binnen de bomenrij. Dit houden we graag
voetgangersgebied! Zo zorgen we samen voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie.

Activiteitencommissie
Inschrijfformulier voor de activiteiten in schooljaar 2021 - 2022
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en het activiteitenbestuur is vol
enthousiasme van start gegaan met de organisatie van de verschillende commissies.
Voor de nieuwe ouders op school even een korte uitleg. Zie schoolgids blz. 34 en 35.
In verband met het heersende Coronavirus kan het zijn dat activiteiten in een andere vorm zullen
plaatsvinden. U zult hiervan bericht ontvangen van de voorzitter van de commissie.
Er zijn een aantal commissies (voor een overzicht, zie bijgevoegd inschrijfformulier) waar zowel ouders
als leerkrachten aan deelnemen. Afhankelijk van de commissies worden er bijeenkomsten
georganiseerd met als doel de desbetreffende activiteit zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Al
deze activiteiten worden gefinancierd uit de ouderbijdrage van 35,00 euro per kind per jaar.

Duidelijk zal zijn dat we heel veel ouders nodig hebben om de geplande activiteiten goed te kunnen
laten verlopen. Dus schrijf je allemaal in……… Ieder jaar dient men zich opnieuw in te schrijven voor
de commissie, ook al was men daar al actief in.
Let op! Voor de duidelijkheid maken we een onderscheid tussen ouders die willen deelnemen in een
commissie om activiteiten te organiseren en ouders die hulp-ouder willen zijn op de dag van de
activiteit. Organisatie houdt in dat je aan alle vergaderingen deelneemt en van het begin tot het
einde bij de activiteit betrokken bent. Hulp-ouders helpen alleen op de dag van de activiteit mee.
Schrijf de datum tijdig in je agenda. Tevens kun je aangeven of je bepaalde onderdelen bij een activiteit
wil sponsoren, bijv. de glühwein bij kerst, luchtkussen sportdag, geluid en licht musical. Voor
sponsoring kan er contact opgenomen worden met Henk Hinsenveld of Jacqueline Reijs.

Wij vragen u dit inschrijfformulier uit te printen en uiterlijk donderdag 30 september a.s. in te leveren
op school bij de leerkracht van uw kind. Geef het mee aan uw kind. U krijgt bericht van de voorzitter
als de commissie start, het is altijd een leerkracht die verantwoordelijk is voor de desbetreffende
commissie. We leven in een digitale wereld dus alle correspondentie zal via de mail gaan.
Wij hopen op veel enthousiaste reacties! Lees eerst goed het begeleidend schrijven vóór je jezelf
opgeeft voor een commissie. Sommige activiteiten vergen namelijk veel tijd.
Namens het activiteitenbestuur: Joep Kerskes, Marieke Rebel, Anne Nijssen, Cris Vissers, Nanja
Verhoeven en Jacqueline Reijs.
Graag op het inschrijfformulier de achternaam van het kind gebruiken!
En de juiste groep waarin het kind zit.

Inschrijfformulier
Voor- en achternaam ouder: ………………………………..
Voor- en achternaam kind(eren): …………………………..
Groep kind(eren): …………………
Telefoonnummer: …………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………..
Graag in blokletters
Hier een overzicht van alle commissies.
Kruis de commissie(s) aan waar u dit schooljaar 2021-2022 aan wilt deelnemen.
organisatie hulp-ouder
sponsoring
1. Sinterklaas
Vrijdag 3 december

2. Kerst
Diner op woe 22 december

3. Carnaval
Vrijdag 25 februari

4. Sportdag
Dinsdag 19 juli

Sportdagcommissie

5. Spelletjes dag gr 1-2
Dinsdag 19 juli

6. Musical

Geen
hulpouders
nodig

groep 8

In de week van 11t/m14 juli

Geen
hulpouders
nodig

7. Kinderboekenweek
6 t/m 15 oktober

8. Laatste schoolweek
Ma 18 juli t/m do 21 juli

9. Creamiddag 3-4

Team

10. Creamiddag 5-6

Team

11. Creamiddag 7-8

Team

12. Cultuurweek

Geen
hulpouders

28 maart t/m 1 april

13. Onderhoud
Schoolplein
(project ‘Groene vingers’)

14. Verkeerscommissie

15. Eco School

Geeft U toestemming om uw telefoonnummer en e-mailadres te delen met leden van de
commissie:
Ja / nee.

Inschrijfformulier Brainport
Voor- en achternaam ouder: ………………………………..
Voor- en achternaam kind(eren): …………………………..
Groep kind(eren): …………………
Telefoonnummer: …………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………..
Graag in blokletters
16. Brainport
Heeft u een bijzonder talent, hobby, beroep of bedrijf waarover u een workshop of
excursie kunt organiseren voor een groep kinderen? Beschrijf kort wat uw ideeën zijn.

Begeleidend schrijven
1. Sinterklaas:
Algemeen:
Vrijdagmiddag na schooltijd(12 november opbouwen en versieren van de Babbelhof
2december na 15.00 uur de Babbelhof ombouwen voor het Sinterklaasfeest
3december 7.15 uur aanwezig voor het schminken en voorbereiden van het feest en na 15.00
uur weer opruimen
Vergaderingen starten ongeveer in oktober
Taken kunnen verdeeld worden tussen de commissieleden
Taken voor organisatie ouders:
Meedenken over het thema.
Alle spullen verzamelen voor het thema.
Pieten regelen
Bekijken of alles nog aanwezig is van pietenpakken, schmink, Sintpak etc.
Eventueel nieuwe producten aanschaffen.
Taken voor hulpouders:
Opbouwen en versieren Babbelhof
2 december om 15.00u Babbelhof klaar maken voor ontvangst Sinterklaas
3december 07.15u: pieten schminken, schoolplein versieren.
3december 14:00u alles afbreken en opruimen.
2. Kerst:
Voor de kerstviering hebben we dit jaar een kerstdiner .
Tijd en inhoud:
Rond de herfstvakantie beginnen we met vergaderen
We hebben daarbuiten op ongeveer 3 momenten uw hulp nodig tijdens werkzaamheden.
Taken voor organisatie ouders:
Meedenken met het thema en activiteiten.
Opbouwen en versieren Babbelhof
Voedselbank dozen verzamelen om naar de voedselbank te brengen
Alles in de koffiekamer klaarzetten voor het kerstdiner
Afbouwen Babbelhof
Boodschappen doen
Taken voor hulpouders:
Opbouwen en versieren Babbelhof
Voedselbank dozen verzamelen
Alles in de koffiekamer klaarzetten voor het kerstontbijt
Afbouwen Babbelhof
3. Carnaval (Inhoud onder voorbehoud i.v.m. Corona):
Tijd en inhoud:
Eerste week na de kerstvakantie start eerste bijeenkomst.
Vergaderingen ongeveer 1 keer in de 2 weken
Laatste 2 weken 1 keer per week bij elkaar komen voor aankleding school en laatste
praktische voorbereidingen.
1 keer evaluatie
Taken voor organisatie ouders:
Meedenken met het thema.
Aankleding verzamelen/aanschaffen voor het thema.
Bekijken of alles nog aanwezig is van schmink, pakken prinsen, adjudanten en toebehoren
etc.
Eventueel nieuwe producten aanschaffen.
Opbouwen en versieren Babbelhof donderdag 24 februari na 15.00 uur voor carnavalsvrijdag.

-

Opruimen na de carnavalsviering.

Taken voor hulpouders:
Opbouwen en versieren Babbelhof donderdag voor carnavalsvrijdag.
Tijdens hossen bij popcorn/ranja/wc/schmink enz. staan. Zorgen dat de hulp verdeeld is.
Uitdelen van traktatie.
4. Sportdag(Inhoud onder voorbehoud i.v.m. Corona):
Tijd en inhoud:
• Dinsdag in de laatste schoolweek, 19 juli.
• Vergaderingen starten ongeveer in maart
Taken voor organisatie ouders:
• Meedenken bij nieuwe activiteiten
• Papierwerk: alle schema’s aanpassen aan de nieuwe groepen /spellen
o tijdschema
o plattegrond
o uitleg spellen in de ochtend en middag,
o score-overzichten van de ochtend en de middag,
o indeling hulpouders
• Afspraken maken st. Joriscollege (materialen, koffie, gebruik podium…)
• EHBO regelen
• Communicatie naar ouders
• Werven van hulpouders (ongeveer 70)
• Materialen verzamelen / kopen
• Maandagmiddag voorafgaand:
o materialen naar St. Joriscollege brengen (in container)
o tasjes maken voor begeleiders groepjes
• Materialen huren (WC, slakkenbaan, etc.)
Taken voor hulpouders:
• Begeleiden van een groepje
• Begeleiden van een activiteit
• EHBO
5. Spelletjesdag (Inhoud onder voorbehoud i.v.m. Corona) :
Tijd en inhoud:
De spelletjes dag duurt 1 ochtend in de laatste schoolweek (dinsdag 19 juli).
Ongeveer 3 maanden van tevoren beginnen we met vergaderen.
Taken voor organisatie ouders:
Meedenken met het thema.
Spellen bedenken.
Alles maken voor eventuele spellen.
Aanspreekpunt voor ouders op de dag zelf.
Taken voor hulpouders:
Uitvoeren van de taken die de organisatie voor ze heeft bedacht.
Begeleiden van spellen.
Opruimen en afbreken van de spellen.
6. Musical groep 8:
Ouders die het leuk vinden een groepje kinderen te begeleiden met:
-

Decor
Zang
Regie ( leerkrachten en hulpouders)
Kleding

7. Kinderboekenweek 6 okt t/m 20 okt. (de voorbereiding is al gestart):
Tijd en inhoud:
10 dagen
Er staat een thema centraal en er worden verschillende activiteiten rondom dit thema
uitgevoerd. Het thema van dit jaar is ‘Worden wat je wil…’ Ouders worden vooral
uitgenodigd in die periode om te komen praten in de groepen over hun beroep. Voor vragen
neem contact op met de leerkracht van uw kind of Henk Hinsenveld.
De eerste voorbereidingen zijn al gestart voor de zomervakantie.
Taken voor organisatie ouders:
Aankleding van school en workshops over beroep
8. Laatste schoolweek: De commissie komt ongeveer 2 maanden vooraf bij elkaar om het
programma te bedenken. In de laatste schoolweek zelf doen we op verschillende momenten een
beroep op hulpouders (bijvoorbeeld bij een vossenjacht, levend monopoly, enz.).
9. Creamiddagen:
Voor de creamiddagen zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden creatief (Toneel, dans,
handvaardigheid, etc.) bezig te zijn. Zelf hoef je geen lessen voor te bereiden. Het zijn echt de
ondersteunende handen die we nodig hebben. Als je je opgeeft om te assisteren tijdens een
creamiddag kijk dan eerst even naar de datums of je die dag kunt. Dit om teleurstellingen te
voorkomen. Crea middagen vallen altijd op vrijdag.
Crea-middagen groepen 3-4: Vrijdag 5 nov-21 jan-20 mei
Crea-middagen groepen 5-6: Vrijdag 12 nov- 28 jan- 3 juni
Crea-middagen groepen 7-8: Vrijdag 22 okt, 10 dec.
De middagen beginnen om 13.00 uur en zijn om 15.00 uur afgelopen.

12. Cultuurweek
Tijd en inhoud:
28 maart t/m 1 april
Vergaderingen starten ongeveer 3 maanden van tevoren.
Taken voor organisatie ouders:
Meedenken voor activiteiten in projectweekweek. Heeft u (beroepsmatig) affiniteit met dit
onderwerp? Geeft u zich vooral op!
Uitvoeren van acties.
Meedenken over opening en afsluiting thema.
13. Onderhoud speelplein
We hebben een prachtig mooi groen schoolplein! Een groen schoolplein vergt ook onderhoud. Dit
onderhoud willen we verzorgen samen met hovenier Soontiëns, het participatiebedrijf, de kinderen
zelf én u als ouder.
We zijn op zoek naar ouders die de handen uit de mouwen willen steken voor het onderhoud van het
nieuwe schoolplein. We vragen het volgende:
•

Dit jaar zoeken we ouders die het leuk vinden om met een groepje kinderen in de mooie
schooltuin te werken. Als er opa’s, oma’s of andere vrijwilligers zijn die dit leuk
vinden…….meer dan welkom.

14. Verkeerscommissie
Als school met het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) hebben we een verkeerscommissie met
leerkrachten en ouders. Samen met de leerkrachten heb je als verkeersouder oog voor de
verkeersveiligheid rond de school. Daarnaast worden er praktische verkeersactiviteiten
georganiseerd, bijv. het verkeersexamen. De commissie komt 1 à 2 keer per jaar bijeen.
15. Eco School
Leerlingen onderzoeken hoe de school duurzamer gemaakt kan worden. Deze kinderen moeten,
onder schooltijd, begeleid worden bij het onderzoek dat ze verrichten. Deelnemende leerlingen zijn uit
de groepen 6, 7 en 8.
16. Brainport
Als Brainportschool in wording richten we ons op de wereld om ons heen en vragen bijvoorbeeld aan
ouders om een workshop/excursie te verzorgen voor een groep van onze school. Deze
workshop/excursie mag gaan over uw eigen passie, werk, hobby’s of andere interesses. Het
activiteitenbestuur inventariseert welke talenten/beroepen/bedrijven ouders aanbieden en koppelt
deze aan thema’s die door het jaar aangeboden worden. Elk jaar worden een aantal
workshops/excursies aangeboden. Zo zijn ouders vorig jaar bezig geweest met een bezoek
aan/workshop over de rechtbank, ASML, verzorgingstehuis en workshops over geld, reptielen, social
media, et cetera.
Ouders worden vooral uitgenodigd in de periode 6 t/m 20 oktober om te komen praten in de groepen
over hun beroep. Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is ‘Worden wat je wil…’ Voor vragen
neem contact op met de leerkracht van uw kind of Henk Hinsenveld.

