
Nummer 4 
Schooljaar 2020-2021 
8 oktober 2020  

 

 

   
 

Belangrijke data 
   
9 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek 
16 oktober: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
19-23 oktober: Herfstvakantie 
26 oktober: Deze week: hoofdluiscontrole 
29 oktober: Infora 5 
 

MR-verkiezing 
U ontving al eerder een bericht over de verkiezingen voor een nieuw lid voor de MR van Rapenland. 
Hieronder presenteren de drie kandidaten zich. U ontvangt van ons later deze week een link waarmee 
u uw stem kunt uitbrengen. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk reacties! 
 

Mijn naam is Arjen van Ojen, onze jongste kinderen Mees en Saar zitten in 
groep 6 en 7. Onze oudste zoon Finn heeft inmiddels Rapenland verlaten 
en zit in 3 HAVO. Mijn eerste vier jaar binnen de MR zitten erop. Ik heb 
namens de ouders over veel zaken kunnen meedenken en meepraten die 
de school, kinderen en ouders aangaan. Daarnaast was ik direct betrokken 
bij de sollicitatieprocedure waaruit de huidige directeur, Martijn, is 
aangenomen.  
De komende jaren staan mooie ontwikkelingen op het programma waar ik 
graag namens de ouders over in gesprek ga met de school. Ik ben daarbij 
altijd positief kritisch en ga een goed gesprek met de schooldirectie niet 
uit de weg. Uw stem op mij betekent dat de komende jaren uw belangen 
en die van uw kinderen goed vertegenwoordigd zijn. 
 
 

 
 

Ik ben Björn Roos,  vader van Thijs uit groep 3a. Ik wil mezelf verkiesbaar 
stellen omdat ik graag betrokken ben bij beleid. Ikzelf werk al jaren in het 
welzijnswerk waar ik diverse functies heb mogen bekleden. Van 
jongerenwerk tot aan jeugdhulpverlener in een wijkteam tot aan mijn 
huidige functies binnen het vluchtelingenwerk en mantelzorg. 
Vanuit mijn functies ben ik vaak in aanraking gekomen met het onderwijs 
om samen te werken in diverse opdrachten zoals bijvoorbeeld gastlessen 
verzorgen of meedenken in de thuissituatie. 
Door deze ervaringen denk ik dat ik een goede aanvulling zou kunnen zijn. 
En als ouder ook breed mee kan denken. Ik ben een brede denker die 

vanuit verschillende belangen kan denken. Verder merk ik dat het welzijnswereldje steeds 
vrouwelijker wordt en dat een inbreng vanuit een mannenstandpunt soms helpend kan zijn. Ook in 
het maken van beleidsmatige keuzes. Een team hoort in evenwicht te zijn met een gemixte 
samenstelling. 
Ik hoop dat u als ouder dit alles als voldoende motivatie ziet en mij het vertrouwen kunt geven om ook 
u te vertegenwoordigen in de Medezeggenschapsraad . 
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Mijn naam is Hugon Philippens en ik ben 38 jaar. Ik ben de vader van 
Elias uit groep 2B. Ik ben sinds 2014 getrouwd met Mariska en 
samen wonen wij in de wijk Oude Gracht te Eindhoven. Tijdens mij 
werk ben ik er verantwoordelijk voor dat de medewerkers veilig en 
volgens de voorschriften hun werk kunnen uitvoeren. Dit doe ik voor 
alle wereldwijde locaties van een bedrijf in de chemische 
industrie. Met een hoofdkantoor dat is gevestigd in Ittervoort, nabij 
Roermond in Limburg. Om deze functie te kunnen uitvoeren heb 
ik een hbo-opleiding gevolgd in Den Bosch en post hbo-opleiding tot 

veiligheidskundige. In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met mijn tropische aquarium, lezen en het 
volgen van de Formule 1. Door de verhalen van mijn vader als basisschooldirecteur heb ik veel 
meegekregen over wat er speelt binnen een basisschool. Hierdoor, samen 
met mijn managementervaring binnen verschillende bedrijven, verwacht ik dat ik met mijn deelname 
aan de MR een positieve bijdrage kan leveren aan onze school.   

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage wordt volledig gebruikt om activiteiten voor uw kind te organiseren. Denk hierbij 

aan Sinterklaas en Kerst en het schoolreisje. Vanaf dit schooljaar is het bedrag voor de ouderbijdrage 

verlaagd tot 25 euro per kind.  

U kunt het bedrag voor de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL 48 INGB 0002315031 

ten name van Oudervereniging Rapenland. Vermeld in de omschrijving de naam en de klas van uw 

kind(eren). 

Belangrijk: het schoolreisje van vorig schooljaar is vanwege Corona helaas niet doorgegaan. Daarom 

kunnen de ouders/verzorgers die vorig schooljaar de ouderbijdrage betaald hebben, volstaan met het 

overmaken van 5 euro voor elk kind op school. Alle nieuwe ouders vragen we om wel het hele bedrag 

van 25 euro te betalen.  

WIJeindhoven contactpersoon spilcentrum Rapenland 
Mijn naam is Eefje Ridderstaat, vanuit team Woensel Oost ben ik contactpersoon voor jullie 

spilcentrum.  

 
 

Als je (tijdelijke) ondersteuning nodig hebt bij problemen met thuis, werk, opvoeden, zorg, ontmoeten 

en vervoer, gaat WIJeindhoven samen met jou op zoek naar oplossingen. WIJeindhoven biedt geen 

kant-en-klare oplossingen. Want die zijn er niet. Elk probleem vraagt om een eigen aanpak. Je behoudt 

daarbij zelf de grip op je leven en doet wat je kunt. WIJeindhoven helpt je op weg.  
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Wat kan ik voor je betekenen? 

• Je kunt bij mij terecht met korte vragen over werk, financiën, opvoeding. Als we samen 

denken dat er meer nodig is, kan ik ervoor zorgen dat er iemand van WIJeindhoven een 

afspraak met je maakt 

• Als je graag iets voor een ander in de wijk wil betekenen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, kan ik 

je in contact brengen met een van mijn collega's 

• Ik kan op verzoek van school of op verzoek van de ouder(s) aansluiten bij een oudergesprek. 

Samen hoor je immers meer.  

 

Hoe kun je mij bereiken? 

Telefoon: 06 11 53 66 92 

E-mail: eefjejansridderstaat@wijeindhoven.nl  

Ik ben elke maandag van 08:15 tot 09:15 uur aanwezig op school. 

 

Schroom niet en stel je vraag! 
 

Kinderzwerfboek 
Misschien heb je hem al gezien in de wijk en gedacht “wat is dit nou?”. 
Dit is “ons mini Biebke” en met ons bedoelen we dus ook echt ons als wijk.  
Hij staat in de Generaal van der Leythenlaan.  
 
Het is een zwerfstation waarbij je boeken kunt pakken of terugplaatsen. Dit om boeken voor iedereen 
toegankelijk te maken. Meer info vind je op www.kinderzwerfboek.nl  
 
Als je vragen hebt, bel gerust aan. 
 
Vriendelijke groet, 
Björn Roos en Kim Frunt (stationschef), ouders Thijs 
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Week van de opvoeding 
Het thema van de Week van de Opvoeding is dit jaar ‘Staan en Opvallen’. Opvoeden is hard werken. 
Soms gaat het met vallen en opstaan. Maar het is vooral ook genieten. Daarom zeggen we ‘Staan en 
Opvallen’. Het is dan ook fijn om te weten dat je er niet alleen voor hoeft te staan. Voor een steuntje 
in de rug en tips over opgroeien en met alle mogelijke (opvoed)vragen kun je bij mij terecht. 

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! 
  
Begin met goed voor jezelf te zorgen! Omdat: 

* Je het waard bent om goed voor jezelf te zorgen. 

* Je veel beter voor anderen kunt zorgen, als je eerst goed voor jezelf zorgt. 

* Het jouw verantwoordelijkheid is om goed voor jezelf te zorgen. 

* Je het allemaal veel beter volhoudt, als je goed voor jezelf zorgt. 

* Het gewoon leuk is om te doen! Je bent een leuk mens en je hebt jezelf altijd bij je. Zeg nou zelf: wat 

is er nou leuker dan goed voor een leuk mens te zorgen :-) ? 

Je kunt me altijd bellen/mailen of aanspreken. Met vriendelijk groet, 

       

Hacer Ural 

0630885642 

h.ural@lumenswerkt.nl 

      

       

Webinar over het online zijn van onze kinderen 

YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online 

plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet 

meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je 

daarin? 
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Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau 

Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt een goede indruk 

van wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt 

Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich 

meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover 

met je kind en welke afspraken kun je maken? 

 

Wanneer: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur  
Voor wie: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool 

Aanmelden: www.ggdbzo.nl 

 

Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost 

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact 

opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474. 

 

Een fijne week gewenst! Hartelijke groet, Maartje en Martijn 

https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Hoezo-geen-wifi.aspx

