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Belangrijke data
6-15 oktober
21 oktober
25-29 oktober

Kinderboekenweek
Infora 4
Herfstvakantie

Studiedagen
4 en 5 oktober hebben we met het team keihard gewerkt aan verschillende onderwerpen om
zo van Rapenland een nog leukere en betere school te maken voor iedereen! Zo hebben we
met elkaar veel geleerd over de nieuwe rekenmethode waarmee we werken en is er rondom
het werken in thema’s in ons nieuwe speelleerplein veel afgestemd. We hebben op dinsdag
geleerd hoe we het sociaal-emotioneel leren van kinderen beter in beeld kunnen brengen. Als
klap op de vuurpijl werden alle teamleden door het bestuur verrast met een spetterend
optreden in het PSV-stadion in het kader van de ‘Dag van de leraar’.

Klankbordgroep
Als school willen we graag blijven leren en ontwikkelen. Hiervoor kunnen we uw input goed
gebruiken. We vinden het fijn om met een vaste groep ouders te sparren over de gang van
zaken op school. Welke dingen gaan goed? Wat kan beter? We organiseren dit schooljaar
drie bijeenkomsten van de klankbordgroep. Deze zullen plaatsvinden op 18 november, 10
maart en 16 juni van 8.30 uur- 10.00 uur. Wilt u hierbij aansluiten? Stuur dan een mail naar
Maartje: m.vanschijndel@skpo.nl

Boekpromotie
De groepen 5 tot en met 8 gaan in de Infora boeken promoten. De groepen komen om de beurt aan
de beurt. Dit keer mag groep 5B een boek promoten.
Met de groepen 5 & 6 zijn we bezig met het thema ‘rampzalige gebeurtenissen’. Alle kinderen
hebben het boek ‘Ontsnap uit dit boek! Titanic’ gekregen om erin te gaan lezen. De kinderen zijn er
super enthousiast over en daarom hebben ze ervoor gekozen om dit boek te promoten!
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Gemaakt door

Julia Milutinovic groep
5B
Titel
Titanic
Schrijver
Sarah sax & jij
Hoofdpersoon
Jij
Soort verhaal
Ontsnap uit dit boek.
Waar gebeurt het
In zee
Wanneer was dit
Jaar 1912
Waarom gebeurt dit
Omdat de Titanic
tegen een ijsberg is gebotst.
Waar gaat het verhaal over? Je kan zelf kiezen wie je
bent en je moet levend uit dit
boek komen.
Je eigen mening
Het is een super boek omdat
je erin mag knippen en
kleuren. Het is voor meisjes
en jongens.

Kennismaken met Hacer Ural
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 social
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. 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 0630885642 h.ural@lumenswerkt.nl

Uitnodiging Livebijeenkomst voor ouders.
Woensdag 20 oktober 10.00-11.30 uur Wijkcentrum De Dommel
Adres: Bennekelstraat 131 5654 DD Eindhoven
Woensdag 10 november 10:00-11:30 uur Wijkcentrum De Werf
Adres: Van der Werffstraat 14, 5622 KB Eindhoven
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Thema van de bijeenkomst: Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar.
Vind jij het soms ook lastig als je peuter/kleuter een driftbui krijgt? Of dat hij/ zij steeds het speelgoed
afpakt? Waarom doen zij dat? Dit gaan we bespreken in de bijeenkomst. Hoe kan je als ouder je kind
helpen, om de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren.
Voor aanmelden op genoemde datum kunnen jullie naar ons een mail sturen.
Heeft u vragen over de themabijeenkomst neem dan contact op met:
Hacer Ural: 0630885642 h.ural@lumenswerkt.nl
Karin Lasaroms: 0651056222 k.lasaroms@lumenswerkt.nl
Met vriendelijk groet,
Karin Lasaroms en Hacer Ural

Ons schoolreisje naar Duinoord
Op vrijdag 24 september zijn we op schoolreisje geweest. We mochten zelfs met de bus, met
heel veel kinderen. We hebben fijn gespeeld. Er waren fietsen en een grote zandbak. We
vonden het doolhof heel erg leuk maar ook de bootjes die je kon besturen.
Groetjes alle giraffen van groep 1/2D
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Hartelijke groet, Maartje en Martijn

