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Belangrijke data
30 september: start Kinderboekenweek
5 oktober:
Dag van de leraar; alle kinderen zijn vrij

Mail Concapps
Sommige van u heeft een dezer dagen een mail ontvangen van Concapps met de vraag een
wachtwoord in te stellen. De opmaak van de mail was wat anders dan u gewend bent. Hierdoor
vertrouwden een aantal van u de mail niet; heel begrijpelijk en onze excuses daarvoor.
Wat is er aan de hand? Concapps is het bedrijf achter onze website en onze app. Sinds kort is de
verbinding gemaakt van de website en de app met ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). Voor ouders
die nog niet eerder een actief account hadden via de app, is er automatisch een account aangemaakt.
Dit is verbonden aan het e-mailadres dat bekend is bij Parnassys. Ouders/verzorgers hoeven nu alleen
maar een wachtwoord in te stellen via de mail die ze van Concapps kregen.
Het is hiervoor natuurlijk wel heel belangrijk dat we van u het juiste e-mailadres hebben. Voor vragen
hierover kunt u via de mail contact opnemen met juf Laura (l.vandenakker@skpo.nl). Wilt u uw emailadres aanpassen? Dan graag een berichtje naar Gerrie Wada (g.wada-custers@skpo.nl).

Corona-maatregelen
Om de veiligheid van onze ouders, kinderen en medewerkers te kunnen waarborgen, willen we u het
volgende vragen:
•
•
•
•

Laat uw kind zoveel mogelijk alleen naar school gaan.
Wanneer u uw kind haalt of brengt, doe dat dan zoveel mogelijk alleen.
Houd anderhalve meter afstand van de overige ouders.
Neem voor de lijn afscheid van uw kind; we kunnen nu helaas nog geen ouders op het plein en
in de school toelaten.
• Kinderen met lichte klachten mogen weer naar school. Wanneer kinderen zelf of andere
gezinsleden koorts hebben, vragen we u de kinderen thuis te houden.
• De afspraken rondom de traktaties bij verjaardagen houden we nog even aan: alleen in de
fabriek voorverpakte traktaties mogen worden uitgedeeld.
Dank u wel voor de medewerking!

Talenten gezocht!
We zijn op zoek naar ouders/verzorgers met een bijzonder beroep of een bijzondere hobby of
interesse om daar op school iets over te vertellen of te laten zien. Geldt dit voor u? We horen het
graag! Dat kan bijvoorbeeld met een mailtje naar Martijn (m.smoors@skpo.nl) of Maartje
(m.vanschijndel@skpo.nl). We zijn benieuwd!
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Even voorstellen

Mijn naam is Hacer Ural. Ik werk bij Lumens als pedagogische ondersteuner. Ouders spelen de
belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop je met je kind praat en
speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te
ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
Of je hebt vragen over de opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld over wat je mag verwachten op welke
leeftijd, wat kan je doen als een kind niet luistert of hoe ga je om met sociaal media. Met dit soort
vragen kan je bij mij terecht om samen een antwoord te vinden.
Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een voorziening uit de sociale basis en is
dus gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten. Ik ben de contactpersoon bij jullie basisschool.
Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind en je hebt alledaagse vragen
over je kind? Dan kun je contact opnemen met mij en dan kijken we samen wat nodig is.
Hartelijke groet, Hacer Ural
06 30885642
h.ural@lumenswerkt.nl
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Dat verdient een lintje!
De Gemeente Eindhoven reikt dit jaar weer het Jeugdlintje uit! Een Jeugdlintje om kinderen en
jongeren die een bijzondere prestatie/handeling hebben verricht hiervoor in het zonnetje te zetten (618 jaar, denk aan de nagellakactie van Tijn bij Serious Request). Vorig jaar mochten ze zeven
Jeugdlintjes uitreiken aan Eindhovense jonge helden. Naast het mooi ontworpen lintje kregen zij ook
een ereplek in de ‘Heldentunnel’ in het centrum van Eindhoven.
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat deze kids worden aangemeld door iemand uit hun omgeving.
Voor de promotie van dit jeugdlintje in Eindhoven vragen we daarom jullie hulp. We kunnen ons
bijvoorbeeld voorstellen dat juist in deze bijzonder periode, tijdens de coronacrisis, kinderen en
jongeren zich nog meer hebben ingezet voor de stad en/of de medemens.
Meer weten? Bekijk het fimpje van de gemeente:
https://www.youtube.com/watch?v=yGG2HDC5HaM&feature=youtu.be

Musical4daagse
Het nieuwe theaterseizoen staat voor de deur. Dit jaar zijn er wat minder voorstellingen, maar deze
herfstvakantie kunnen de kinderen het theater weer in! Want dan organiseren wij opnieuw een
musical project voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in het Parktheater Eindhoven.
De Musical4daagse is ontwikkeld voor kinderen vanaf 6 jaar om kennis te laten maken met musical.
Samen met het Parktheater Eindhoven proberen wij zo veel mogelijk kinderen het theater binnen te
krijgen op een laagdrempelige manier. We gaan vier dagen zingen, dansen en acteren met op de
laatste dag een presentatie voor de ouders.
Het is voor de kinderen een unieke kans om aan hun zelfvertrouwen, samenwerking en talent te
werken!
Video voor een impressie: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc
Caroline Leardini, Musica4daagse

Een fijne week gewenst!
Hartelijke groet, Maartje en Martijn

