Schoolwijzer nr. 2
Beste ouders/verzorgers,
Terwijl de Rielse kermis achter ons ligt en de informatieavonden van elke groep plaatsvinden, ligt
hier al weer de tweede schoolwijzer van het nieuwe schooljaar voor u.
In deze schoolwijzer krijgt u informatie over de nieuwbouw, Digiduif/Safeschool, de typecursus van
Typetuin, het zgn. hitteplan, de leerlingenraad, nieuws van de MR , de Vonderdag en Jongerenwerk
Mainframe.
Veel leesplezier toegewenst!
Activiteitenkalender:
* ma. 26 sept.: - info-avond groep 4
* di. 27 sept.: - info-avond groep 5
* wo. 28 sept.: - Kinderpostzegelactie: de bestelronde
* wo. 28 sept.: - info-avond groep 1-2
* do. 29 sept.: - juf Adrilene is jarig
* do. 29 sept.: - info-avond groep 3
* vr. 30 sept.: - groepen 1 t/ 4 ’s middags vrij
* di. 4 okt.:
- werelddierendag
* wo. 5 okt.: - Start Kinderboekenweek
* wo. 5 okt.: - Dag van de leraar
* vr. 7 okt.:
-groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij
* za. 8 okt.:
- juf Tonny is jarig
* do. 13 okt.: - BOV-vergadering
Leerlingenraad:……………………………………………………………………………………….een pilot gaat van start!
Vorig schooljaar heeft het team zich gebogen over het fenomeen leerlingenraad en toen is besloten
om daar dit schooljaar mee van start te gaan.
Al jaren worden twee leerlingen uit groep 7 gekozen om zitting te nemen in de jeugdgemeenteraad
van de gemeente Goirle. In het kader van actief burgerschap is het goed dat kinderen gebruik
kunnen maken van het democratische recht om kritisch te zijn en mee te denken over
maatschappelijke ontwikkelingen in zijn algemeenheid en op lokaal niveau in het bijzonder.
Dit recht zou ook op schoolniveau meer gestalte kunnen krijgen middels een formeel overlegorgaan,
zijnde de leerlingenraad.
Doel van de leerlingenraad:
* op schoolniveau meedenken en kritisch kijken naar allerlei zaken die de leerlingen in het bijzonder
aangaan. Zij hebben daarbij een adviserende stem.
* de jeugdgemeenteraadsleden voeden met ideeën en/of zaken die op gemeentelijke niveau de
aandacht verdienen en daarom in de Jeugdgemeenteraad aangekaart kunnen worden.
Organisatie:
* 2 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 worden jaarlijks in de eigen groep gekozen om zitting te
hebben in de schoolraad.
* om gekozen te worden, houden de kandidaten per groep een soort van verkiezingscampagne
* er is een minimale zittingstermijn van 1 schooljaar (met een mogelijke verlenging van 1 termijn)

* ouders bevestigen schriftelijk dat hun zoon/dochter, na verkozen te zijn, deelneemt aan de
schoolraad. Er geldt een verplichte aanwezigheid bij elke bijeenkomst
* de leerlingenraad komt 5 keer per schooljaar bijeen o.l.v. een volwassen persoon die leiding heeft
aan de bijeenkomst (voorzitter):
- 1e bijeenkomst: zomervakantie – herfstvakantie
- 2e bijeenkomst: periode herfstvakantie – kerstvakantie
- 3e bijeenkomst: kerstvakantie – voorjaarsvakantie
- 4e bijeenkomst: voorjaarsvakantie – meivakantie
- 5e bijeenkomst: meivakantie – zomervakantie
* de leerlingenraad staat o.l.v. een volwassene, die de voorzittershamer hanteert. We hebben dhr.
Carol Kennes bereid gevonden om dit te gaan doen.
In overleg met de leden van de leerlingenraad wordt een vergadermoment afgesproken: dinsdag of
donderdag na schooltijd (15.45u – 17.00u)
Het is de bedoeling dat de leerlingenraad na de herfstvakantie van start gaat!
Informatieavond nieuwbouw:………………………………………………………de start is gemaakt!
Afgelopen donderdag wisten ongeveer 75 ouders de weg naar de Leybron te vinden, alwaar een
informatieavond belegd was door de gemeente Goirle en aannemersbedrijf Bertens/Remmers.
Een drietal onderwerpen stond op het programma:
1. Uitleg waarom de nieuwbouw grote vertraging heeft opgelopen. Wethouder dhr. Guus van
de Put gaf hierover de nodige uitleg.
2. Informatie over de tijdsplanning, waarover dhr. Bart v.d Hoef van aannemersbedrijf Bertens
het woord voerde
3. Het vragenrondje, waarbij heel veel kritische vragen gesteld werden en waar projectleider
dhr. Maarten School veelal het woord voerde als het ging over beantwoording ervan.
Het was een avond, waarbij het goed was dat iedereen zijn/haar onvrede kon uiten over de gang van
zaken tot nu toe. In het afsluitend woordje gaf de directie aan dat we niet meer terug moeten kijken,
maar onze blik voorwaarts moeten gaan richten. Met een positieve instelling van alle partijen
(gemeente, aannemer, ouders en teamleden) kunnen we er voor zorgen dat er straks een prachtig
nieuw gebouw komt te staan, het Kindcentrum de Vonder!
U wordt overigens in staat gesteld om de bouwwerkzaamheden op de voet te volgen. Het bouwteam
van Bertens/Remmers geeft voor u daarvoor de volgende informatie:
Beste ouders, medewerkers en andere belanghebbenden,
Vanaf 16 september zijn we begonnen met de werkzaamheden van het project Nieuwbouw Brede
School de Vonder. Gedurende een periode van één jaar zetten wij ons voor 100% in om de
Nieuwbouw te realiseren. Wij kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar de vorderingen van
het project.
De BouwApp downloaden
Voor dit projectgaan wij de BouwApp inzetten. Hiermee houden wij u op de hoogte van alle
ontwikkelingen op het project. Om ons project te volgen, neemt u de volgende 5 stappen:
1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows)
2. Ga naar ‘zoek project’
3. Zoek op {naam project}
4. Selecteer het project
5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’
Elke keer wanneer wij een bericht plaatsen op de Bouwapp komt er direct een berichtje op uw
smartphone of tablet. Zo bent u geïnformeerd over de actuele stand van zaken.
Als u na het lezen van dit berichtje nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze
werkvoorbereider op dit project: Martijn Landwaart 013-5421151

Met vriendelijke groet,
Bart van Hoef (projectleider)
MR-nieuws:……………………………………………………………kandidaatstelling levert 0 reacties op.
Vóór de zomervakantie heeft de MR melding gemaakt van het feit dat Sabine Gabriel aftredend lid is
van de Medezeggenschapsraad. We hebben alle ouders daarom in de gelegenheid gesteld zich
kandidaat te stellen om haar plaats in te nemen.
Aangezien er geen reacties zijn gekomen, betekent dit dat de zittingsperiode van Sabine met 1
termijn verlengd is.
Vonderdag 2016:………………………………………………dank aan alle begeleid(st)ers!
Ondanks de korte voorbereidingstijd is de werkgroep er toch weer in geslaagd om een leuke dag te
organiseren. De weergoden waren ons gunstig gezind en de kinderen hebben een fantastische dag
gehad.
Dit alles was alleen mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers. Opa’s, oma’s , ooms, tantes en
ouders willen wij daarom hartelijk bedanken dat zij er voor hebben zorg gedragen dat we deze dag
weer hebben kunnen organiseren.
Safeschool/Digiduif:………………………………………………………………..een verrassing!
Dat Safeschool en Digiduif tot een fusie zijn overgegaan, was voor ons ook erg verrassend, waardoor
de eerste schoolweken mogelijk verwarring bij u is ontstaan n.a.v. de berichtjes die u thuis
toegestuurd kreeg van Digiduif en/ of de school.
Voor ons was het ook een zoektocht en we denken dat we momenteel, op enkele schoonheidsfoutjes
na, aardig uit de weg kunnen met Digiduif. Op een handvol ouders na, heeft iedereen zich via een
activeringscode aangemeld bij Digiduif. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen bij u leven, dan
horen wij dat graag en proberen we op een goede manier tot een oplossing te komen.
Waar deze ontwikkeling uiteindelijk toe gaat leiden is nog even niet helemaal duidelijk, op
bovenschools niveau wordt e.e.a. nog besproken.
Typecursus:………………………………………………………………..Typetuin gaat van start!
Na enkele oproepen zijn er toch voldoende inschrijvingen binnengekomen om de typecursus van
‘Typetuin’ op school te kunnen laten doorgaan.
Op di. 4 oktober start deze cursus op school enwel om 16.30u.
De klassikale lessen vinden plaats op de navolgende data: 4/10 – 11/10 – 18/10 – 1/11 – 8/11 –
29/11 – 13/12 – 17/1
Wij wensen de cursisten heel veel ‘typeplezier’ en succes toe!
Hitteplan:……………………………………………………………………………..schoolafspraken.
In de eerste teamvergadering van dit schooljaar hebben we stilgestaan bij de hittegolf die ons vóór
de zomervakantie heeft getroffen. We hebben geëvalueerd (hoe zijn we hiermee omgegaan?) en evt.
verbeterpunten hebben we geformuleerd.
Met het oog op de toen nog komende nieuwe hittegolf hebben we volgens onze nieuwe afspraken
gehandeld. Deze afspraken (ons hitteplan) zijn als volgt:
* ons hitteplan treedt in werking bij temperaturen van 30 graden of meer.
* we schakelen de brandweer in om water op het platte dak te spuiten ter afkoeling
* we zullen niet al te zware dingen eisen van de kinderen: we passen het rooster enigszins
aan
* het insmeren van kinderen bij het buitenspelen willen we best doen, als de ouders
daarvoor de nodige zonnebrandolie of anders smeersels meegeven
* we zoeken bij het buitenspelen zoveel mogelijk de schaduwplekken op
* de kinderen mogen flesjes water meebrengen voor onder de les

* we gaan geen tropenrooster invoeren
* de GGD-adviezen (die u ook toegestuurd hebt gekregen) nemen we ter harte.
Jongerenwerk Mainframe:……………………………………………info over activiteiten/evenementen
Girlz Only!!
Elke Woensdag van 18.30u tot 20.30u, voor meiden vanaf groep 8. Op deze avond kun je allerlei
leuke activiteiten verwachten voor jou en je vriendinnen een fotoshoot, sieraden maken, film kijken
maar ook gewoon eens lekker chillen en kletsen op de bank. Heb je een idee voor een leuke
activiteit, kom dan maar op! Onze jongerenwerkster helpt je graag om er samen iets te geks van te
maken. Heb je vragen of wil je gewoon eens je verhaal kwijt? onze jongerenwerkster maakt graag tijd
om naar je te luisteren. Kom dus op Woensdagavond gerust eens een kijkje nemen en breng je
vriendinnen maar mee! De kosten zijn € 1,50 per keer

Buurtsport
Ben jij sportief en altijd in voor wat nieuws? En zit je op de basisschool? Kom dan eens een kijkje
nemen en meedoen natuurlijk bij de buurtsportmiddagen! De sportmedewerker van Mainframe
organiseert een paar keer per week sport en spelmiddagen voor kinderen in verschillende
sporthallen in Goirle en Riel. We spelen elke middag andere sporten en spellen: basketbal, hoepelen,
pannavoetbal noem maar op. Kom dus eens kijken.
Als we buiten sporten kun je gratis meedoen. Als we in de gymzaal sporten kost het € 1,Tijden en plaatsen:
Dinsdag: De Haspel van 15.30u tot 16.30u
Hobbyclub
Ben jij creatief en houd je van knutselen? Dan moet je moet zeker eens bij onze hobbyclub komen
kijken. Je kunt er met heel veel technieken aan de slag; kaarten maken, keramiek schilderen,
pottenbakken en nog veel meer. Op Vrijdag van 19.00u tot 20.30u voor kinderen vanaf groep 5. De
kosten zijn € 5,- per maand. We staan ook in het Sjors Sportief boekje. Als je een keer wil komen
meedoen kun je via sjorssportief.nl opgeven. Maar ook op de site van Mainframe kun je informatie
over de hobbyclub vinden.
Dansstudio The Urban Influenz
Vanaf september start Saraya Poetiray van dansstudio The Urban Influenz weer met de urban hiphop
danslessen bij Mainframe! Saraya is bekend van Everybody Dance Now 2015, waar zij afgelopen jaar
tot de kwartfinales is gekomen samen met D-CREW! Wil jij ook een keer meedansen op stoere
hiphop muziek en de gaafste moves leren? Meld je aan voor een gratis proefles en/of voor meer info
via: theurbaninfluenz@gmail.com en facebook.com/theurbaninfluenz
Elke dinsdag geeft Saraya les:
16.00u ---17.00u urban kids 6 tot 8 jr (groep 3/5)
17.00u ---18.00u hiphop kids 9---11 jr (groep 6/7)
18.00u---19.00 hiphop teens 12+ jr (groep 8 en hoger)

