Schoolwijzer nr. 3

(10 oktober 2016)

Beste ouders/verzorgers,
Deze schoolwijzer staat weer boordevol informatie omtrent allerlei schoolse zaken. Zo kunt u o.a.
lezen over de kledinginzameling, de werkgroep schooltijden, de verkeerswerkgroep, de
kinderboekenweek, Sjors Sportief, melding allergie, de pasjes voor het Natuurmuseum in Tilburg,
gedichten van onze winnaars en de KWINK-ouderbrief. Ik wens u veel leesplezier!
Activiteitenkalender:
* do. 13 oktober:
BOV-vergadering
* vr. 14 oktober:
einde Kinderboekenweek: voorleeswedstrijd
* vr. 14 oktober:
vrije middag groepen 1 t/m 4
* vr. 14 oktober:
JOKO discoavond
* ma. 17 oktober:
verjaardag juf Evelien
* ma. 17 oktober:
werkgroep KIND
* ma. 17 oktober:
Arbo-werkgroep
* di. 18 oktober:
verjaardag juf Annette
* di. 18 oktober:
bezoek Inspectie van het Onderwijs (’s ochtends)
* di. 18 oktober:
Klankbordgroep
* di. 18 oktober:
GMR
* wo. 19 oktober:
Studiedag Het Groene Lint: alle kinderen zijn vrij
* do. 20 oktober:
verjaardag Lilian (onze conciërge)
* vr. 21 oktober:
herfstwandeling gr. 1-2
* vr. 21 oktober:
vrije middag groepen 1 t/m 4
* ma. 24 okt. t/m vr. 28 okt.: herfstvakantie
* ma. 31 oktober:
luizencontrole
* di. 1 t/m vr. 4 nov.: fietsverlichtingsactie gr. 5 t/m 8
Correctie jaarkalender:……………………………andere datum Algemene Ledenvergadering(ALV) BOV
In de schooljaarkalender staat op do. 20 oktober de ALV gepland, maar dat is niet correct.
Deze Algemene Ledenvergadering van onze Oudervereniging vindt plaats op donderdag 10
november.
KWINK ouderbrief:………………………………………………………………………..eerste nieuwsbrief!
Aan de ouders/verzorgers,
Een nieuw schoolseizoen. Altijd spannend voor uw kind. Hoe is de leerkracht? Ontstaan er
vriendschappen in de groep? Is het een gezellige en leuke leer- en leefomgeving? Is de groep sociaal
veilig? Allemaal vragen waar gelukkig ook antwoorden op zijn. Maar wel antwoorden waar we met
elkaar hard aan moeten werken. Want een veilige groep is er niet zomaar. Daarvoor is de inzet van
iedereen nodig. Van ons als team, van de kinderen en van u.
Wij laten ons op school ondersteunen door de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. Kwink
leert kinderen zichzelf goed te kennen, hun grenzen te ontdekken, zich in te leven in anderen, goed
met anderen om te gaan en verantwoorde keuzes te maken.
Tot aan de herfstvakantie komt dit aan de orde in Kwink:
l Les 1: De kinderen maken kennis met de zogenaamde Kwinkwijzer, hun medeleerlingen en met de
regels van de groep. De Kwinkwijzer geeft in uitspraken aan waar het bij sociaal-emotioneel leren om

gaat. Dat is: Ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik doe. Ik zie anderen en ga goed met ze om. Ik kies voor
een leuke en veilige groep!
l Les 2: De kinderen leren op een goede manier om te gaan met de (ongeschreven) regels van de
groep.
l Les 3: De kinderen leren zich in te zetten voor een veilige groep.
l Les 4: De kinderen laten zien waar ze voor staan (leren stevig in hun schoenen te staan).
l Les 5: De kinderen leren samen het goede voorbeeld te geven. Natuurlijk doet ook de leerkracht
mee!
l Les 6: We vieren dat we een gezellige, sociaal veilige groep zijn.
Wij betrekken u graag bij deze inhouden. Daarom ontvangt u met enige regelmaat van ons een
infoen
opdrachtenblad onder de naam Kwink Thuis. Wij stellen het zeer op prijs als u daar met uw kind(eren)
actief mee aan de slag wilt gaan.
Wilt u extra tips voor thuis hebben? Bekijk dan het Kwink Magazine op www.kwinkopschool.nl/
kwinkmagazine. In dit magazine vindt u ook het lesoverzicht. Meer weten? Ga dan naar www.
kwinkopschool.nl en bekijk het introductiefilmpje.

Werkgroep schooltijden:…………………………………………………………………………………….stagnatie!
Zoals we u voor de zomervakantie al hebben laten weten, zouden we de draad in het schooljaar
2017-2017 weer op gaan pakken. Dat hebben we ook gedaan en we hebben een viertal opties
uitgewerkt die we u binnenkort willen voorschotelen en waar u een keuze uit kunt maken.
Waarom binnenkort? We hadden u genoemde opties al voor willen aanreiken, maar externe
omstandigheden hebben er voor gezorgd dat het proces enige vertraging op gaat lopen.
We hopen op uw begrip en we zullen u uiteraard op de hoogte houden.
Kledinginzameling:…………………………………………………………………….eerste inzameling achter de rug!
Maandag 26 september jl. was de eerste kledinginzameling van dit schooljaar. Wellicht was het
vroege tijdstip in het schooljaar er de oorzaak van dat de opbrengst aan de magere kant was: 480 kg
is, gezien de opbrengsten van de afgelopen jaren, niet bijster veel.
Toch willen wij alle mensen die hier een steentje aan hebben bijgedragen hartelijk bedanken. De
opbrengst, omgerekend in klinkende munt, wordt zoals altijd gebruikt om leuke activiteiten (vb. de
Vonderdag) voor onze kinderen te kunnen organiseren.
Verkeerswerkgroep:………………………………………………………enkele nieuwsberichten en een OPROEP!
* met het oog op de verkeerssituatie in de omgeving van onze nieuwbouw hebben wij in elke groep
met de kinderen gesproken over een veilige, mogelijk alternatieve school-thuisroute. Welke route
wij adviseren kunt u in elke groep en bij de twee entrees van onze school zelf op een plattegrond
bekijken.
* vorige week hebben alle kinderen een ‘blauwe brief’ mee naar huis gekregen. Op deze brief staan
een aantal afspraken die wij hebben gemaakt en waarvan we hopen dat ouders/verzorgers, opa’s en
oma’s hiervan kennis zullen nemen en zich dienovereenkomstig gedragen in het verkeer. Dit alles
heeft als doel om de verkeerssituatie in de omgeving van de school zo veilig mogelijk te laten zijn.
Hopelijk krijgt deze brief bij u thuis een plekje op het prikbord zodat iedereen steeds herinnerd wordt
aan de afspraken.
* ook dit schooljaar organiseren we op school weer een verlichtingsactie voor de leerlingen van de
groepen5 t/m 8. We kunnen leerlingen niet vaak genoeg wijzen op het belang van goede verlichting.
Het verkleint de kans op een aanrijding in het donker met wel 20%. Toch vervangt 4 op de 10 fietsers
een kapotte fietslamp niet meteen. Daarom organiseren we dit schooljaar , in navolging van de
landelijke verlichtingsactie, deze actie voor de keren uit de groepen 5 t/m 8 , zodat iedereen goed
verlicht de herfst en winter ingaat. Samen maken we het verkeer veiliger!

In de week na de herfstvakantie willen we kinderen de gelegenheid geven om met hun fiets naar
school te komen en deze te onderwerpen aan een controle. Voor deze controle zijn we per groep op
zoek naar enkele ouders die hierbij willen assisteren. U kunt dit kenbaar maken bij de leerkracht
van de groep waarin uw kind zit. Hebt u geen kind in de groepen 5,6,7, of 8 en wilt u toch
assisteren, dan kunt u dat kenbaar maken bij de directie. De controles zullen op de volgende
momenten plaatsvinden:
* dinsdag 1 nov. (9.00u – 10.30u)………….groep 5
* woensdag 2 nov. (9.00u – 10.13u)………groep 6
* donderdag 3 nov. (9.00u – 10.30u)……..groep 7
* vrijdag 4 nov. (9.00u – 10.30u)……………..groep 8
De Kinderboekenweek:……………………………………………………..geslaagde opening!
Het zeer dankbare thema ‘Opa en oma’ heeft er voor gezorgd dat we afgelopen woensdag een leuke
start hebben gemaakt met de Kinderboekenweek 2016. Diverse opa’s en oma’s hebben in alle
groepen en presentatie gegeven over een voorwerp dat niet meer eigentijds is. Met veel
belangstelling en vaak met open mond hebben de kinderen geluisterd naar de mooie verhalen die
werden gepresenteerd. Wij zijn alle opa’s en oma’s dankbaar voor hun warme bijdrage aan de
kinderboekenweek.
Sjors Sportief:………………………………………………………..ook dit schooljaar weer!
De gemeente Goirle stelt zich weer ten doel om op laagdrempelige wijze sport en cultuur onder de
schoolgaande jeugd (groep 1 t/m 8) te stimuleren. Na het grote succes van voorgaande jaren (meer
dan 1000 kinderen maken gebruik van het aanbod) brengt Sjors de sport en cultuur weer naar het
kind. Kinderen kunnen zich , vaak gratis, inschrijven voor kennismakingsactiviteiten zonder lid te
hoeven worden.
Een dezer dagen zal uw zoon/dochter het boekje ‘Sjors Sportief’ mee naar huis brengen en vanaf 12
oktober om 15.00u kan er ingeschreven worden.

Oudervereniging:………….Heeft uw kind last van allergieën? Laat het de BOV weten!
Zoals u weet organiseert de BOV samen met het team van de Vonder, allerlei leuke activiteiten voor
de kinderen. Hierbij wordt er bijna altijd iets lekkers uitgedeeld. Helaas zijn er kinderen met
allergieën, die niet alle traktaties mogen hebben. Natuurlijk houdt de BOV hier rekening mee, maar
dan moeten de allergieën van uw kind wel bekend zijn bij ons.
Wanneer uw kind instroomt in de kleutergroep, wordt er gevraagd naar eventuele allergieën en
wordt dit aan de BOV doorgegeven. Maar bij een latere instroom, of verandering met betrekking tot
de allergie, worden wij vaak niet op de hoogte gebracht. Wij vinden het de verantwoording van u als
ouder, om ons hierover te informeren!
De BOV heeft een speciale app-groep voor de ouders met kinderen met een allergie. Hierin geven wij
voor een activiteit door wat de kinderen zullen krijgen. Dan kunt u als ouder reageren of uw kind dit
wel of niet mag hebben. Wij kunnen dan tijdig nog voor een alternatief zorgen. De ouders die
inmiddels in de app-groep zitten, verzoeken wij om deze groep niet te verlaten totdat uw kind na
groep 8 de Vonder verlaat.
Omdat wij niet goed zijn geïnformeerd, gebeurt het helaas nog steeds dat er bij activiteiten dus
kinderen zijn die niets lekkers krijgen. Dit vinden wij natuurlijk niet prettig! Dus laat het ons weten,
ook als er iets verandert met betrekking tot de allergie van uw kind!
Voor het doorgeven van allergieën en/of vragen hierover, kunt u terecht bij Willeke Vanhooren en
Charlotte Schipperen.

Natuurmuseum Tilburg:………………………………voor elke leerling een pasje!
Zoals elk schooljaar gebruikelijk, krijgen alle leerlingen van ons een Natuurmuseum Brabantpas.
Met deze pas kunnen de leerlingen het gehele schooljaar lang gratis binnen schoolverband naar het
Natuurmuseum. We zullen van dit aanbod zeker gebruik maken (groep 3 is er met de Vonderdag al
geweest).
Naast het onbeperkt schoolbezoek kan uw zoon/dochter buiten schooltijden het hele schooljaar
2016-2017 het museum bezoeken voor maar €1,50 per keer (i.p.v. €9). Ook in de herfst-, kerst- en
voorjaarsvakantie, plus de zomervakantie 2017. Het pasje is geldig tot 1 sept. 2017. Alleen het pasje
laten zien is voldoende (een pasfoto op het pasje is nodig)
Poëziewedstrijd:………………………………………………………….mosterd na de maaltijd?
Welnee, het is altijd leuk om gedichten van kinderen te lezen. Zeker als het kinderen van onze school
zijn. N.a.v. de poëziewedstrijd, waar wij jaarlijks aan deelnemen en vaak ook winnaars voortbrengen,
is er weer een gedichtenbundel uitgekomen, waarin de gedichten van drie van onze leerlingen staan
opgetekend. De gedichten van Jesper Snels, Madelon Hoogendoorn en Tom van Hoof kunt u
hieronder lezen:

Ik eet het liefst een landkaart:
Lezen is leuk
Omdat ik veel wil weten
Best vermoeiend
Omdat ik dan niet meer hoef te leren
Soms kan je de goede
Omdat ik dan altijd een tien krijg
Letters niet vinden
Omdat ik dan altijd de weg weet
Omdat ik dan niet met de taxi hoef te gaan
Madelon
Omdat mijn baard dan n de vorm van Nederland groeit
Omdat ik heel veel complimenten krijg
Daarom eet ik het liefst een landkaart
Jesper

OPA
Mijn opa is dood
Nooit gekend…….jammer hè?
Naar de hei
Naar de hertjes
Zou ik met opa willen gaan
Tom

