Kwekkeveld nieuws maart2019

Beste ouder(s), verzorger(s),
De Carnavalsvakantie staat voor de deur. Op school zijn we met het lespakket over Carnaval volop
aan de slag geweest. De kinderen hebben wat geleerd over de historie van Carnaval en over de
verschillende gebruiken die bij Carnaval horen. Ook al vier je geen Carnaval, het hoort ook bij een
stukje erfgoed wat we hier aan kinderen willen meegeven.
Enige tijd geleden hebben we u bericht over de verkeerssituatie rond de school. Er zijn door de
verkeersouders brieven verstuurd aan u als ouder en aan de bewoners rond de school. Binnen het
team hebben we ook afspraken gemaakt over het parkeren in de straten. Het lijkt erop dat door de
berichtgeving meer begrip en duidelijkheid is ontstaan voor de verkeerssituatie rond de school. We
hopen dan ook dat dit zo blijft.
Een aantal ouders hebben mij aangegeven de situatie op het veld nog gevaarlijk te vinden. Met name
de spelende kinderen die aan de kant van de Cornelis Trompstraat de weg op kunnen schieten. In
gesprek met de gemeente heb ik de toezegging dat er een hekwerk van 80cm hoogte geplaatst gaat
worden. Hierdoor zou ook die situatie nog veiliger kunnen worden. Een mooi resultaat, bereikt door
school, gemeente en verkeersouders.
En daarom maakt ik graag gebruik van dit moment om nogmaals een oproep te plaatsen voor nieuwe
verkeersouders. Het is ontzettend belangrijk dat die er ook volgend jaar zijn. Dus heeft u zin en
vooral tijd met ons te zorgen voor veilig verkeer en situaties rond om de school ? Laat het ons snel
weten.
Verder rest mij u nog een hele fijne vakantie te wensen!
Met vriendelijke groet,
Monique Klaassen
Directie
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Welkom op onze school
Wij heten de leerlingen die in februari zijn gestart op onze school van harte welkom!


Gijs Broks

Wij wensen hem veel plezier toe op onze school!

Schoolvoetbaltoernooi
Helaas heeft de organisatie, met ingang van dit schooljaar, moeten besluiten om geen
schoolvoetbaltoernooi te organiseren.
Erg jammer, maar we verwachten jullie begrip.

Op zoek naar u!
De organisatie van het 1 Ander festival, is weer druk in de weer
om voor onze leerlingen een cultuurrijke dag te organiseren.
De kinderen mogen deelnemen aan (multiculturele) workshops
van ongeveer 45 minuten. We denken dan aan dans, beeldend,
taal, muziek, theater en food.
De organisatie zoekt hiervoor ouders die een workshop willen
geven!
Heeft u interesse? Stuur dan even een mail naar Chantal
Oosterhuis (teamcoördinator bovenbouw).
c.oosterhuis@skoposschijndel.nl

Fides
In het begin van het schooljaar hebben we een hele interessante ouderbijeenkomst gehad over
pesten op school. Henk de Visser, van Fides, heeft ons toen meegenomen in alle zaken die daarbij
aan de orde komen. Ook hoe wij als school en ouders hiermee om kunnen gaan. Tijdens het
vragenrondje kwam Fides en hun aanpak ter sprake. En met name ook of en hoe de school daar
invulling aan zou kunnen geven.
Binnen de school en ontwikkeling van ons onderwijs zijn we aan het prioriteren.. Daarbij hebben we
nog niet gekozen voor een teamscholing van Fides. Dat zit er mogelijk wel aan te komen. Echter zijn
er nu al wel een aantal leerkrachten betrokken bij de teamtraining van de Vossenberg. En zij kunnen
in hun aanpak de tools van Fides al prima gebruiken. Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
De Week van de Lentekriebels van 18 tot 22 maart.
De Week van de Lentekriebels komt er weer aan. Het
thema van dit jaar is: “ik wil het graag weten”. Deze
week heeft als doel om relationele en seksuele vorming
in het basisonderwijs onder de aandacht te brengen.
Met behulp van een leuk lespakket worden deze
onderwerpen op een positieve en vrolijke manier
uitgelegd aan de kinderen. Leerkrachten maken hierbij
gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik.
Basisschool: te vroeg?
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot
van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder
dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over
vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. U hebt het daar waarschijnlijk
thuis ook over, maar op school, in de media, op straat, overal komen kinderen in aanraking met
onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben.
Webinar voor ouders door de GGD
Op woensdag 13 maart om 19:30 vindt het
Webinar LENTEKRIEBELS plaats voor ouders.Dit webinar
schetst het belang van relationele en seksuele opvoeding en
geeft ouders handvatten om over dit onderwerp te praten.
Hoe volg je het webinar?
Via https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar-relaties-en-seksualiteit-bij-kinderenkun je
je aanmelden en op afstand gratis deelnemen. Je volgt de Webinar vanachter je PC, Mac, tablet of
smartphone. De spreker(s) zijn via video en audio te volgen en via de chat breng je je eigen vragen en
ervaringen in.

75 jaar Operation Market Garden
In september is het 75 jaar geleden dat Operation
Market Garden plaats vond. Dit willen op EBC-noord niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zijn we druk
bezig een mooi project neer te zetten om deze
gebeurtenis te herdenken op een betekenisvolle manier.
Binnen dit project zullen we op school werken,
historische locaties bezoeken en gebruik maken van
buitenschoolse expertise. Daarnaast worden we
ondersteund door Let’s Play. Dit alles in een tijdsbestek van ongeveer 3 weken. Wil je niet wachten
tot september maar nu al op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het project en wil je
meer weten over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog volg ons dan op facebook en
Instagram: OMGschijndel
Joes: voorleeskampioen van Schijndel
Joes Beijers uit groep 7/8 was de winnaar van de
voorleeskampioenschappen op onze school. Hij mocht op
dinsdag 5 februari gaan strijden tegen de andere winnaars
uit Schijndel. Met zijn prettige voorleesstem wist hij ook in
Schijndel te winnen en mocht hij ons dorp
vertegenwoordigen bij de kampioenschappen van
Meijerijstad! Daar wist hij helaas net niet te winnen, maar
wij zijn toch erg trots op wat hij heeft laten zien. En de
burgermeester vast ook…

Nieuw vakantierooster
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar (2019-2020) is vastgesteld.
Hieronder vindt u de landelijke vrije dagen en vakanties. Ze zijn ook vindbaar op onze website.
Er stond een foutje in het schema van de vorige nieuwsbrief. Goede vrijdag is GEEN vrije dag!
19 augustus 2019
14 t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 t/m 28 februari 2020
13 april 2020
20 april t/m 1 mei 2020
05 mei 2020
21 en 22 mei 2020
01 juni 2020
13 juli 2020

Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Start zomervakantie

