Kwekkeveld nieuws oktober 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
Wellicht heeft u, vorig jaar in de info van school, in de krant of uit andere bronnen iets gehoord over
Let’s Play in Schijndel.
Let’s play is een leerplek binnen Schijndel, gehuisvest in basisschool de Heijcant en een initiatief
vanuit SKOPOS. Een leerplek waar kinderen zich kunnen verwonderen en nieuwsgierigheid wordt
opgewekt op allerlei vlakken.
Je kunt daarbij denken aan de techniekstudio, de groene wereld, de markt en de ontwerpstudie.
Alle kinderen van Schijndel kunnen op deze plek lessen aangeboden krijgen. Informatie zal zeker nog
volgen.
In ieder geval is dit mooie initiatief bijna klaar en zal het op 5 oktober geopend gaan worden. Op 4
oktober mogen een aantal groepen gaan proefdraaien. Super spannend!
Wilt u meer weten van deze prachtige aanvulling in aanbod van ons onderwijs? Kijk dan eens op de
website: http://www.letsplayskopos.nl

Ten slotte wil ik u alvast een fijne Herfstvakantie toewensen.
Hopelijk met veel zon!
Hartelijke groet,
Monique Klaassen
Directie
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Nieuwe opties in ouderportaal
Na de herfstvakantie gaat er een nieuwe optie open op ouderportaal. Namelijk de optie absentie en
verlof. Vanaf dat moment kunt u verlof aanvragen of een absentie melden. U hoeft dan niet meer
naar school te bellen als uw kind ziek is of een speciaal formulier meer in te vullen als uw verlof wilt
aanvragen.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een handleiding, hoe u van deze optie gebruik kunt maken.
Daarin zijn ook de redenen opgenomen om verlof aan te kunnen vragen.
NB. U hoeft géén verlof aan te vragen als uw kind even naar de huisarts/tandarts moet. Is uw kind
vanwege een medische reden wel een hele dag afwezig, vraagt u wel verlof aan.

NAW gegevens in ouderportaal
Nu de nieuwe AVG wet van kracht is, is er nogal veel veranderd als we het hebben over de gegevens
van uw kind. Sinds dit schooljaar wordt er bijvoorbeeld geen klassenlijst, met daarop alle adressen en
telefoonnummers, meer met uw kind mee naar huis gegeven.
Van verschillende ouders begrepen we, dat dit toch wel lastig kan zijn als je kind een speelafspraak
wil maken.
In ouderportaal heeft u allemaal uw adresgegevens ingevuld. Wellicht heeft u aangegeven dat dit
alleen zichtbaar moet kunnen zijn voor de leerkrachten van uw kind. Wij willen u vragen of u nog
eens wilt overwegen of andere ouders misschien toch bepaalde gegevens wel mogen zien. Uiteraard
ligt de keuze altijd bij u.

Studiedag
Op vrijdag 5 oktober is er voor alle leerkrachten in Schijndel een studiedag. Op deze dag, de dag van
de leraar, zijn alle kinderen vrij!

Kiss and Ride zones bij onze school
'Kiss en ride'-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto's af te zetten of op
te halen, zoals we zien bij ons EBC, en meteen weer verder te rijden. Om deze zones zo goed en
voornamelijk veilig te gebruiken zijn er een aantal voorwaarden nodig. Graag willen wij die bij u
onder de aandacht brengen.
Kinderen dienen aan de kant van de school/trottoir uit te stappen
zodat ze de straat niet hoeven over te steken.
De ouders die gebruik maken van de kiss en ride strook, moeten
ook direct weer doorrijden.
Voor ouders die even mee naar binnen willen, verzoeken wij om
een parkeergelegenheid op te zoeken.
Wij willen u vragen voorzichtig te zijn bij het wegrijden als u uw
kind brengt of haalt. Het is rondom die tijden een drukte van
belang met auto’s, fietsers en voetgangers die naar en van school
gaan.

Nieuwe conciërge
Meneer Rudy heeft 28 september afscheid genomen van het team en de
kinderen.
Hij heeft inmiddels een andere baan in Veghel gekregen.
Daar wensen we hem uiteraard heel veel succes toe!
Vanaf 1 oktober zal er een nieuwe conciërge starten op EBC Noord. Dat is
meneer Rob van den Heuvel. Hij zal dezelfde uren gaan werken als meneer Rudy.
Wij wensen meneer Rob heel veel succes!

Excursies in combinatiegroepen
Steeds vaker krijgen we te maken met kinderen die in een combinatieklas zitten. Dit brengt
organisatorisch soms lastige situaties met zich mee, als het gaat over excursies en voorstellingen
voor de kinderen. Als school kijken wij per situatie kritisch wat het beste is voor de kinderen.. Soms
zal een kind in een combinatiegroep wel aansluiten bij een excursie en soms niet, als deze niet
passend is.

Welkom op onze school
Wij heten de leerlingen die in september zijn gestart op onze school van harte welkom!






Myrre Braat
Jip Hellings
Nora Welles
Luka van Lith
Reza van de Ven

Wij wensen jullie veel plezier toe op onze school!

Naar buiten gaan van de kinderen om 14.00:
In de eerste weken merken we dat kinderen rustiger naar buiten komen. Dat geeft overzicht.
Nu merken we dat bij de ingang van de kleuters alle ouders en verzorgers steeds dichter bij de poort,
of soms al op de speelplaats staan. Dat maakt het voor de kinderen niet overzichtelijk.
Kijk maar eens naar de foto. Zo kijken kinderen..

Daarom willen we u uitdrukkelijk vragen ruimte te maken voor de kinderen bij de uitgang van de
poort. Dus niet tussen het hekwerk en al helemaal niet op het schoolplein. Het is echt bedoeld voor
het overzicht voor de kinderen en ook onze leerkrachten.
Een tip. Spreek met uw kind af waar u staat. Onze ervaring leert dat kinderen meteen naar die plek
kijken.

Skateclinic
Op dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november hebben we een skate-clinic bij ons op school voor
alle kinderen vanaf groep 4. U hoort van de leerkracht van uw kind wanneer ze aan de beurt zijn. Wij
willen u vragen om op de dag dat ze aan de beurt zijn een pet of muts mee te geven. Een trui met
capuchon is ook prima. Heeft u kind zelf skeelers en bescherming (pols, knie en helm), dan mogen
deze worden meegenomen.

Schoolmelk na een vakantie
Na iedere vakantie start de levering van schoolmelk pas weer op dinsdag. Dat betekent dat uw kind
op maandag na een vakantie zelf voor melk (of ander drinken) moet zorgen.

Kinderboeken week
Van 3 t/m 14 oktober is de Kinderboekenweek met als thema vriendschap: Kom erbij! Het is de
grootste en succesvolste leesbevorderingscampagne van Nederland. Wij doen hier als school ook
aan mee. Op 3 oktober wordt de kinderboeken week feestelijk geopend. Iedere klas krijgt een
kerntitel cadeau om in deze periode mee te werken en natuurlijk extra stil te staan bij vriendschap en
het belang van vriendschap.
De kerntitels sluiten aan op het thema van de kinderboeken week. Enkele van de kerntitels die wij op
school hebben zijn:

Groepen 1-2:
Johannes de Parkiet,
Ventje zoekt een vriendje

Groepen 3-4:
Wat een verhalen! Bil en Wil
Hugo- een vreselijk eng beest?

Groepen 5-6:
Dikke Vik en Vieze Lies worden vrienden
Joe Biljoen
Hoe maak ik een vriend?

Groep 7-8:
De grondel en de garnaal,
Ik ben Vincent en ik ben niet bang.

Als u tijdens de kinderboeken week een boek koopt, dan krijgt u gratis het
kinderboekenweekgeschenk. Dat is dit jaar geschreven door een van de populairste schrijven van het
moment: Jozua Douglas. De titel van het boek is: De eilanden ruzie.
Interne vertrouwenspersonen
Op onze school hebben we twee interne
vertrouwenspersonen namelijk:
Juf Saskia Aben (leerkracht groep 1-2 werkzaam op: ma,
di, vrij).
Juf Claudia van der Sangen (leerkracht groep 6
werkzaam op: ma, di, wo, do, vrij om de week).
Soms overkomen je heel vervelende dingen of gaat iets
helemaal mis. Je hebt langdurig ruzie met iemand op
school of thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren
andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. Je
wilt dat het stopt, maar je wilt het ook geheim houden.
Je kan verschillende dingen doen:
Je denkt er maar steeds aan hoe je dit kunt oplossen;
Je kunt erover praten met je ouders, een goede vriend of
vriendin;
Je kunt natuurlijk naar je eigen juf of meester gaan, die
zal altijd proberen jou te helpen;
Soms werkt dat niet of wil je dat niet. Dan kun je op
school altijd bij juf Saskia of juf Claudia terecht. Zij willen
naar je luisteren en samen met jou naar een oplossing
zoeken. Je mag altijd naar hun toekomen. Natuurlijk
hopen we dat het niet nodig is en dat alles goed met je
gaat, maar als je wilt komen praten ben je altijd welkom! Dit geldt natuurlijk niet alleen voor
kinderen, maar ook ouders zijn van harte welkom.
Deze week maken de vertrouwenspersonen een rondje langs alle klassen, zodat alle kinderen weten
wie de vertrouwenspersoon is, en met welke problemen zij bij de vertrouwenspersoon terecht
kunnen.

Samenwerking ouderverenigingen Vossenberg en Kwekkeveld
Op donderdagavond
13 september hebben
de ouderverenigingen
van de Vossenberg en
’t Kwekkeveld een
gezamenlijke start
gemaakt. Er was een
kennismakingsavond
georganiseerd door
HiepHoi Belevenissen.
Het was een
geslaagde avond en
we kijken uit naar een
fijne samenwerking.

GEZOCHT! Helpende handen voor het ophalen van oud papier
Zoals u wellicht wel weet, wordt er in Schijndel oud papier opgehaald door de verenigingen. Ook
onze school haalt 1x per maand oud papier op in de wijk. Hiervoor ontvangen wij van de gemeente
een vergoeding, die weer te goede komt aan onze kinderen.
De coördinatie ligt in handen bij Anton van den Broek.
Anton heeft aangegeven aan het einde van dit schooljaar te willen stoppen met de coördinerende
taken en daarom zijn wij op zoek naar iemand die hem wil vervangen.
Wat houdt deze taak in?
 Je benadert vrijwilligers en spreekt met hen af, wanneer ze aan de beurt zijn om het oud
papier op te halen.
 Je bent aanspreekpunt voor de vrijwilligers
 Je bent op de zaterdagen van ophalen de hele dag beschikbaar, om de vrijwilligers aan te
sturen
Anton wil je graag helpen bij het vormgeven van deze taak en je bent welkom om met hem “mee te
lopen”.
Daarnaast breiden we ook graag de vrijwilligersgroep uit. Op dit moment zijn er zo’n 30 ouders die
helpen met het ophalen van het oud papier, maar het is fijn als we nog wat ouders of opa’s of oma’s
kunnen toevoegen.
 1 à 2x per jaar word je ingepland om oud papier op te halen
 Ophaaldag is altijd de 3e zaterdag van de maand
Heb je interesse in de taak van coördinator of heb je zin om als vrijwilliger een handje te helpen? Laat
dit dan weten aan juf Chantal Oosterhuis per mail c.oosterhuis@skoposschijndel.nl of via een
berichtje op ouderportaal. We ontvangen uw reactie graag voor 26 oktober a.s.

