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Belangrijke data
24 september
4 oktober
5 oktober
25-29 oktober

schoolreis
studiedag, alle kinderen zijn vrij
dag van de leraar, alle kinderen zijn vrij
Herfstvakantie

Coronamaatregelen
Vanaf zaterdag 25 september is een aantal Corona-maatregelen verdwenen. We gaan volgende week
als team samen kijken hoe we de contacten tussen ouders en de school weer op het oude niveau
kunnen terugbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de spel-inloop en het bezoek aan de schoolbibliotheek.
Ook is duidelijk geworden dat we niet meer de hele groep naar huis sturen wanneer er een Coronabesmetting geconstateerd is in de groep.
We vragen u nog steeds alert te zijn op Corona en uzelf of uw kind(eren) te (laten)testen bij klachten
die zouden kunnen wijzen op een besmetting met Corona.

Toestemmingsverklaring
Vorig jaar heeft u voor uw kind/ kinderen een toestemmingsverklaring ingevuld. In deze verklaring
heeft u o.a. aangegeven of u toestemming geeft voor het delen van gegevens met de bibliotheek en
voor het plaatsen van foto’s op onze website en in onze schoolkalender. Deze
toestemmingsverklaring bewaren wij zorgvuldig in het dossier van uw kind. De
toestemmingsverklaring kunt u te allen tijde wijzigen. Hiervoor moet u het formulier opnieuw
invullen en ondertekenen. U kunt een nieuw exemplaar aanvragen bij juf Gerrie via de mail: g.wadacusters@skpo.nl

Boekenactie Bruna
Gratis boeken voor de schoolbieb!
Kinderboekenweek 2021 belooft een feestje te worden! Bruna organiseert dan weer de
succesvolle actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Een fantastische manier om je
schoolbibliotheek gratis uit te breiden met een verse aanwas nieuwe kinderboeken.
Zo werkt het
• Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel en lever het
bonnetje in op school. Je mag het bonnetje aan meester Rob of meester Martijn
geven.
• De school verzamelt al deze kassabonnen.
• De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 worden ingeleverd bij een
Bruna-winkel.
• De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en
overhandigt een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken
uitzoeken in de Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd.
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•

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!

Facebookpagina Lumensgroep
De pedagogische ondersteuners van de Lumensgroep hebben een facebookpagina waar zij
tips delen over taalontwikkeling/voorlezen, vakantie activiteiten etc.
U kunt de pagina vinden via de volgende link:
https://nl-nl.facebook.com/groups/lumenspedagogischeondersteuning/

Speelpraatgroep Lumensgroep
Graag informeer ik u weer over de eerstvolgende reguliere Speelpraatgroep welke na de
herfstvakantie zal starten. En er zijn nog paar plekjes vrij!
Hoogstwaarschijnlijk zal het op de woensdagmiddagen plaatsvinden, de locatie wordt nog
bepaald.
De daaropvolgende Speelpraatgroep staat ingepland voor begin 2022.
De Speelpraatgroep.
Een kosteloze training van 8 bijeenkomsten, op verzoek van gemeente Eindhoven, waarbij
leerlingen op een creatieve en actieve manier sociale vaardigheden aangeleerd krijgen.
Ieder neemt deel met eigen leerdoel(en). In een intakegesprek bespreken de trainers met
ouder en kind deze leerdoelen en wordt uitleg gegeven over de training.
De training worden verzorgd door 2 opgeleide trainers van Lumens.
Voor wie?
Voor leerlingen van groep 6 t/m 8 (basisscholen in Eindhoven) met een minimale leeftijd
van 9 jaar.
In de intake bekijken de trainers zorgvuldig of de Speelpraatgroep een goede optie is voor de
leerling en/of de samenstelling van de groep passend is.
De maximale groepsgrootte is 10 personen.
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Aanmelden!
Aanmelden kan middels het aanmeldformulier, zie bijlage. Graag via de mail retourneren naar
ondergetekende. Na aanmelding zullen de trainers contact opnemen met ouders voor een
intakegesprek.
Bij vragen of twijfel, óf voor overleg kunt u ook altijd contact met mij opnemen, zie
onderstaand mijn contactgegevens.
Petra Bosman p.bosman@lumenswerkt.nl 0615957482
Hartelijke groet, Maartje en Martijn

