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Belangrijke data
21-25 juni
30 juni
6 juli
8 juli
9 juli
23 juli

Junivakantie
Kennismaking met Voortgezet Onderwijs groep 8
MR
Tweede Rapport (was op 2 juli gepland)
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Laatste schooldag, de middag is vrij voor alle kinderen

Corona
Het gaat in Nederland gelukkig een klein beetje beter; minder besmettingen en meer wat weer kan.
De komende week worden nieuwe versoepelingen aangekondigd. Deze versoepelingen worden
vervolgens vertaald naar beleid voor alle scholen in Nederland. We gaan ervan uit dat in of direct na
de junivakantie ook voor Rapenland duidelijk wordt wat dat betekent. Daarvan brengen we u
natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte.
De junivakantie wordt door velen van ons
gebruikt om even bij te komen en eindelijk even
weg te kunnen met elkaar. We hopen dat het
voor iedereen naast een heel fijne ook een heel
veilige vakantie wordt. Daarvoor is het belangrijk
dat u de Corona-regels van uw
vakantiebestemming goed opvolgt.

Formatie schooljaar 2021-2022
Iedereen is natuurlijk heel benieuwd voor volgend schooljaar: “Wie wordt mijn nieuwe juf of
meester?”. Helaas zijn we er nu nog niet helemaal uit, maar kunnen we wel melden dat juf Jeske vanaf
volgend schooljaar onderdeel gaat uitmaken van ons team en daar zijn we superblij mee!
We gaan ook afscheid nemen van een aantal collega’s. Meester Peer (groep 6) start volgend
schooljaar op een school voor Voortgezet Onderwijs in Nuenen om daar docent rekenen/wiskunde te
worden. Juf Erica (groep 4) begint in het nieuwe schooljaar op een school in de buurt van haar
woonplaats Den Dungen. Na ruim 18 jaar Rapenland heeft juf Petra (groep 6) ervoor gekozen in de
invallerspool van SKPO te gaan werken om zo kennis te maken met de overige scholen van SKPO. Juf
Jolijn (groep 1/2A) heeft ervoor gekozen volgend schooljaar te gaan werken op een van onze collegascholen in Son en Breugel.
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Natuurlijk besteden we met elkaar nog uitgebreid aandacht aan deze kanjers, maar nu alvast superbedankt voor jullie inzet voor de kinderen van Rapenland en heel veel succes en plezier gewenst op de
nieuwe werkplek!

Fietsen
Wat vinden we het fijn dat steeds minder ouders hun kinderen met de auto naar school brengen; dat
maakt de verkeerssituatie rondom de school een stuk veiliger. Maar… we merken nu dat heel veel
kinderen nu met de fiets naar school komen, ook kinderen die vlak bij school wonen. De speelplaats
staat nu dagelijks echt te vol met fietsen. We willen u daarom vragen zoveel mogelijk te voet naar
school te komen. Dan hebben we én een veilige verkeerssituatie rondom school én kunnen de
kinderen fijn spelen op onze geweldige speelplaats.

Fietsen 2
Woensdag 16 juni hebben de kinderen van groep 7 en groep 8 tijdens het praktijk-verkeersexamen
laten zien dat het heel veilige verkeersdeelnemers zijn. (Bijna) iedereen is geslaagd voor het
fietsexamen; gefeliciteerd! Heel veel dank aan alle vaders en moeders die geholpen hebben bij de
organisatie.
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Kamp groep 8
Vorige week zijn onze groepen 8 op kamp geweest. Een beetje anders dan normaal, maar wel
superleuk! Vanwege de Coronamaatregelen konden de beide groepen 8 niet samen op kamp, maar
hebben ze na elkaar een nacht in Valkenswaard doorgebracht. De kinderen hebben met elkaar
genoten van alle activiteiten zoals waterspellen, lasergamen in het donker en de casino-avond. De
kinderen en leerkrachten van groep 8 zijn nu al druk bezig met de voorbereiding van de grote
afsluiting van het schooljaar… dat wordt een knalfeest!

Een heel fijne vakantie gewenst!
Hartelijke groet, Maartje en Martijn
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Gelukkig gezonde kinderen
Wat kan Jeugdgezondheidszorg betekenen voor u en uw kind? Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de
meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan
opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich
razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheidzorg
(JGZ) helpen.
Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost.
Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker
gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de
geboorte tot 18 jaar. JGZ neemt ook deel aan de zorgstructuur van de school. Wat kan het team voor
u en uw kind betekenen?

Gezondheidsonderzoek
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens
dit onderzoek kijken de medewerkers van het team JGZ naar de lichamelijke, psychische en sociale
ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en
schoolverzuim. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.
Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met
andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best
mee omgaan? Een lastige eter aan tafel….. Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team JGZ.
Praten met een deskundige biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend
oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.
Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website
www.opvoeden.nl Deze informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking
met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders. U vindt deze
informatie ook in de gratis GroeiGids app. Met deze app volgt u ook de groei en ontwikkeling van uw
kind in groeicurves, ontvangt u automatisch berichten met info en tips en u kunt een eigen groeipad
aanmaken met bijzondere momenten.
Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij een uitnodiging tegen de twee inentingen DTP
(Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13
worden de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt hiervoor
uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer informatie op:
www.bmr-dtpprik.nl en www.hpvprik.nl of op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
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Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt
contact opnemen met het team Jeugdgezondheidszorg.
Maak een afspraak via het JGZ-portaal (voor ouders van kinderen van 4 t/m 11 jaar)
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag”.
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.
De GGD doet meer
De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en
seksualiteit. GGD-medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders,
scholen en kinderen. Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle
kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit
deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun
beleid en activiteiten ontwikkelen. De GGD houdt zich bezig met het
voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten. Meer weten?
Lees alle informatie op www.ggdbzo.nl/ouders

