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SPREUK VAN DE WEEK
Als er iets is dat bergen kan
verzetten, dan is dat het
vertrouwen in je eigen kracht
STUDIEDAG KLEUTERGROEPEN 1/2
Op dinsdag 6 november a.s. hebben de
kleuterjuffen weer een studiedag.
De kleuters zijn op deze dag de hele dag
vrij. Voor de kinderen van de groepen 3 t/m
8 is het een normale lesdag.

DE MR-VERGADERING VAN 12 OKT.
Op 12 oktober jl. heeft de MR overlegd.
Hierin zijn een aantal zaken besproken en
afgesproken. Hieronder de belangrijkste
punten uit het overleg.
Arjen van Ojen zal dit schooljaar de
voorzittersrol op zich nemen en sluit de
komende twee jaar aan bij de GMR van
SKPO. Dat laatste is een overleg met
vertegenwoordigers van de MR-en van alle
SKPO-basisscholen en het bestuur van
SKPO.
Tijdens het overleg hebben we het
jaarverslag van Rapenland over het
schooljaar 2017-2018 besproken.
Daarnaast hebben we het gehad over de
thema-avond van begin van dit schooljaar.
Het team van Rapenland gaat kijken hoe zij
dit volgend schooljaar gaan inrichten.
Tijdens het overleg kwam naar voren dat
aan het begin van dit schooljaar geen
infobrief met daarin praktische informatie
over de klas naar de ouders is gestuurd.
We vragen de leerkrachten dit alsnog te
doen.
Dit schooljaar is een nieuwe
Klankbordgroep opgestart. Van twee
leerjaren zijn er nog geen ouders

vertegenwoordigd. Hier worden ouders
voor benaderd.
We hebben besproken welke acties de
ontwikkelteams uitvoeren. Ieder team
maakt een jaarplanning en bekijkt hoe hun
acties door iedereen binnen school ingezet
kunnen worden.

VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OP 12 NOV A.S.
Het volgende MR-overleg staat gepland op
maandag 12 november om 20.00 uur.
Dat overleg staan onder andere de
volgende zaken op de agenda:
 Meerjarenbegroting school
 Ontwikkelteams
 Mededelingen van de OR, Klankbordgroep, team, MT, GMR.
U mag de vergadering bijwonen, zeker als
er onderwerpen zijn waarin u interesse
heeft. U bent welkom. We starten om
20.00u en vergaderen tot uiterlijk 22.00u.

TEKENTALENT
Wat een tekentalent hebben we hier
op school!
Deze prachtige tekening is gemaakt
door Lana uit groep 8a.

INFORMATIE ECKART COLLEGE
- Open dag – 26 januari – vanaf 10:00 uur
- Informatieavond – 22 oktober en
8 november – vanaf 19:30 uur

INFORMATIE NOVALIS COLLEGE
- Informatieavond – 30 oktober – 19:30 tot 21:30 uur
- Open dag – 27 januari – 11:00 tot 14:30 uur
- Minilessen – 7 november + 30 januari – 14:00 tot 16:00
uur (aanmelden via de website)

INFORMATIE MONTESSORI COLLEGE
EINDHOVEN
- Informatieavond – 14 + 28 november – 19:30 tot 21:00
uur
- Proeflessen – 12 december + 30 januari – 13:45 tot
15:30 uur (aanmelden via de website)
- Open dag – 13 januari – 11:00 tot 15:00 uur

INFORMATIE VAKCOLLEGE EINDHOVEN
- Open dag – 19 januari – 11:00 tot 14:00 uur
- Minilessen – 7 november – 14:00 tot 15:30 uur
(aanmelden via de website)

INFORMATIE FRITS PHILIPS LYCEUM
- Open dag – 19 januari – 10:00 tot 14:00 uur
- Open avond – 18 januari – 18:00 tot 20:30 uur

INFORMATIE ALOYSIUS DE ROOSTEN
- Informatieavond – 12 november – 19:00 tot 21:00 uur.

INFORA EN E-MAILS ONTVANGEN?
De laatste tijd krijgen we steeds vaker bericht dat ouders
geen Infora en e-mails (van leerkrachten) ontvangen. Het
kan zijn dat uw e-mailadres geblokkeerd staat in het
systeem. Het helpt als u het e-mailadres
mailservice@email.parnassys.net als veilige afzender
toevoegt. Krijgt u geen e-mails van school? Geef dit even
door per e-mail aan s.verschuren@skpo.nl dan gaan we
op zoek naar een oplossing.

CONTROLE OP SNELHEID EN PARKEREN
Pas geleden heeft de politie een controle gedaan op
snelheid en parkeren op de Generaal Marshallweg. Er zijn
meerdere bekeuringen uitgedeeld.

Na afloop van deze controle heeft de politie aangegeven
dat ze vaker gaan controleren. Dat gaat niet alleen
gebeuren door agenten in uniform, maar ook door
agenten in burger!

GEBOREN
Zoals u weet zijn er op dit moment drie collega’s met
zwangerschapverlof: Juffr. Erica, juffr. Marjos en juffr.
Silke. Inmiddels hebben deze collega’s de bevalling achter
de rug en mogen we drie nieuwe wereldburgers
verwelkomen!
Juffr. Erica is bevallen van een zoontje: Daan.

Juffr. Marjos heeft een dochter: Pip.

NIEUWSBEGRIP GROEP 8
Iedere week gaan we in de klas aan de slag met een
actueel onderwerp tijdens onze lessen begrijpend lezen.
De afgelopen week hebben we gepraat en gelezen over
een bijzonder zeldzame loopvogel die in Nederland is
geboren: de kiwi. Alle kinderen schreven er een
naamgedicht over. Hieronder het naamgedicht van Sep
zodat u na vandaag ook weer wat heeft geleerd over dit
onderwerp! 
Tuatahi is de naam van deze vogel en betekent ‘eerste’
Uit zijn ei gekropen
Avifauna heeft deze zeldzame vogel in het park
Tachtig dagen broedtijd heeft het gekost
Avifauna is er heel blij mee
Heel zeldzaam is hij ook
Ik zou hem heel graag willen zien!

KINDER-MR OP 15 NOVEMBER A.S.

én juffr. Silke heeft een jongetje: Jules.

Op 15 november a.s hebben we onze tweede
bijeenkomst met de Kinder-MR. Dat zijn kinderen van de
groepen 5 t/m 8 die meepraten over wat ze leuk en
minder leuk vinden op school.
Elke groep heeft een afgevaardigde in de Kinder-MR.
In de klas wordt de bijeenkomst voorbereid. Het zijn altijd
leuke gesprekken met kinderen over wat hen bezig
houdt.
In de eerste bijeenkomst hebben we met de kinderen
gepraat over o.a. het overblijven en de manier waarop
dat fijner zou kunnen verlopen. We zijn benieuwd naar
de onderwerpen voor de tweede bijeenkomst.

KINDERBOEKENWEEK 2018 THEMA
VRIENDSCHAP GROEP 8

Dit prachtige schilderij is gemaakt door Nienke, Lana,
Zara, Alyson, Mandy en Yara in het kader van de
kinderboekenweek. Het was een hele geslaagde
opdracht!

GLOW (GROEPEN 5 & 7)
GLOW is een lichtkunstfestival in Eindhoven en vindt dit
jaar plaats van 10 tot 17 november a.s.
GLOW FOR KIDS 2018
Geïnspireerd door de plafonds van
Chinese keizers gaan de leerlingen
van de groepen 5 en 7 aan de slag
om een eigen tegel van een groot
plafond te weven. Met plastic
linten weven, vlechten of knopen
ze een afbeelding op volièregaas.
Deze kunstwerken (plafonds) worden toegevoegd aan
GLOW en zijn tijdens GLOW te bezichtigen op de Demer.
De kunstwerken worden op maandag 5 november om
09.45 uur op de Demer in Eindhoven verwacht. Mocht u
in de gelegenheid zijn om te rijden, dan kunt u zich
aanmelden bij de leerkracht of klassenouder.

RAAR MAAR WAAR (GROEPEN 5)
De komende weken
werken de groepen 5
in samenwerking met
het Natlab aan het
project ‘Raar maar
waar’. In dit project
leren kinderen niet
alleen hoe
animatiefilms
gemaakt worden,
maar gaan zelf ook
een animatiefilmpje
maken. Tevens gaan de kinderen ook op excursie naar
het Natlab voor een rondleiding en het bekijken van
echte animatiefilms in de bioscoopzaal. Mocht u zich nog
willen aanmelden om te rijden voor deze excursie, dan
kunt u zich aanmelden bij de leerkracht of klassenouder.
Ook zal er een inloop volgen als afsluiting met de
premiere van de animatiefilmpjes die de leerlingen zelf
gemaakt hebben.
Excursie natlab groep 5a:
- dinsdag 6 november (de gehele ochtend)
Excursie natlab groep 5b:
- maandag 5 november (de gehele ochtend)
Inloop animatiefilmpjes: maandag 12 nov. 8.30-8.45uur.
We kijken uit naar het project en de eindresultaten!
Juf Mariska (5a) en Juf Daisy (5b)

POWERPOINT
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen deze week
allemaal een ‘hulpmapje’ mee naar huis met daarin uitleg
over het maken van een powerpoint. Stap voor stap
wordt hierin uitgelegd hoe je bijvoorbeeld een nieuwe
presentatie moet maken, hoe je plaatjes in kunt voegen
en hoe je een presentatie op kunt slaan. Kinderen kunnen
een powerpoint bijvoorbeeld gebruiken ter
ondersteuning bij hun boekbespreking of spreekbeurt.

BEZOEK SUPERMARKT (GROEPEN 5)
Naar aanleiding van een hoofdstuk in blauwe planeet, dat
gaat over de
supermarkt,
krijgen we
volgende week
een rondleiding
in de Albert
Heijn XL. Het
doel van dit
bezoek is om
de geleerde
lesstof in het echt te ervaren. We gaan onder andere een
kijkje nemen in het magazijn, in de winkel en bij de kassa
afdeling.
We gaan hier lopend naar toe. Mocht u mee willen gaan,
dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht of
klassenouder.
 Groep 5A: vrijdag 9 nov.a.s. 10.15 uur -11.45 uur
 Groep 5B : woensdag 7 nov. a.s. 12.30 uur -14.15 uur.
Juf Mariska (5a) en Juf Daisy (5b)

BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF!
INFORMATIEAVOND GGD
's Ochtends of
's nachts natte
lakens, niet
durven logeren
bij vriendjes,
de vakantie of
een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch
vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag
13 november a.s. een informatieavond voor ouders van
kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij
ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in
bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden

het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor.
Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde
gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking
met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond
krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook
bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en
praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het
Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf 19.45 uur is de
inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer
22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het
informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via
de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over
bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector
Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via
telefoonnummer 088 0031 422.

