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Belangrijke data
3 en 4 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober
14 – 18 oktober
28 oktober

studie-tweedaagse; alle kinderen zijn vrij
Start Kinderboekenweek
Thema-avond gaat niet door!!
NIO groep 8a
NIO groep 8b
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Klankbordgroep 1

Thema-avond 8 oktober gaat niet door!
We hebben besloten de thema-avond van 8 oktober niet door te laten gaan. Zoals u weet, hebben we
dit schooljaar een start gemaakt met het werken met Blink. Over het werken in thema’s en het werken
met Blink zou het team u graag meer willen vertellen. We willen echter graag het werken met thema’s
en Blink nog beter onder de knie krijgen, zodat we bijvoorbeeld ook wat van het proces van de
kinderen kunnen laten zien. U hoort zo snel mogelijk wanneer de Thema-avond opnieuw gepland is.
Ouderbijdrage
Morgen, 2 oktober en volgende week woensdag 9 oktober, kunt u als u dat wilt de ouderbijdrage
contant betalen. Daarvoor zitten Semra Guner en Dilek Ergin tussen 8:30 en 9:00 uur klaar bij de balie
bij de kleuters. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is €42,50 per kind. Heeft u twee
kinderen op school, dan betaalt u €85,-. Voor drie kinderen betaalt u €127,50 en voor vier kinderen
betaalt u €170,-. Start uw kind in of na januari 2020? Dan betaalt u €30,-.
Groep 7B redt een duif
Bij het buitenspelen vonden de kinderen van groep
7B een gewonde duif in de struiken. De kinderen
hebben de duif in een doos gedaan en
gerustgesteld. Vervolgens is de dierenambulance
gebeld die de duif uiteindelijk heeft meegenomen.
De verzorgers van de dierenambulance hebben
ook nog eens alle tijd genomen om alles van hun
werk uit te leggen. We hopen dat alles goed is met
de duif van groep 7B!
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Afscheid juf Rinet
Morgen nemen we met elkaar afscheid van juf Rinet. De kinderen van groep 1/2 en 3 doen op een wel
heel bijzondere wijze: juf Rinet gaat met hen naar de speeltuin! ’s Middags neem juf Rinet afscheid
van het team. Rinet; we zullen je enorm missen!
Samen Thuis in Taal
Vandaag zijn onze vrijwilligers van Samen Thuis in Taal door juf Miriam rondgeleid in de school. Na de
herfstvakantie zullen zij starten met het voorlezen aan de kleuters om zo een extra stimulans te geven
aan de taalontwikkeling. We wensen de vrijwilligers en de kinderen natuurlijk heel veel leesplezier!
Dode hoek project
In september hebben de kinderen van groep 7 deelgenomen aan het dode hoek project. Ze leerden
vooral hoe moeilijk kinderen te zien zijn door chauffeurs van vrachtwagens. Het was een leerzame en
leuke dag!
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OPVOEDEN IS SAMENSPEL
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk en leuk, maar soms ook moeilijk.
Opvoeden hoef je niet alleen te doen: Opvoeden is samenspel.
Wij weten dat je het al supergoed doet. Daarom maken wij graag gebruik van de Week van de
Opvoeding om: ALLE OUDERS EEN COMPLIMENT TE GEVEN!
Voor praktische tips over opgroeien en met alle mogelijke (opvoed)vragen kun je bij mij terecht.
Je kunt me altijd bellen of aanspreken. Tot ziens, Hacer Ural 0630885642 h.ural@lumenswerkt.nl
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Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Informatieavond GGD
‘s Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze reuk.
Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot
erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD
informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Zindelijk zijn
Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar
de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van de 4
tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4
jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders.
Infoavonden
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12
november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van
jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende
manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.
Praktisch
De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de
Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers).
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in
Eindhoven.
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer
22.00 uur en de kosten zijn 3 euro.
Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.

Hartelijke groet, Maartje en Martijn

