school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest u nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2018-2019
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. Schooljaar 2018-2019 gestart!
2. Interne Begeleiding
3. Wist u dat…
4. Fietsen op dinsdag naar sporthal ‘de Vijfkamp’
5. Nieuwe gezichten op school.
6. Mr
7. Te verwachten in de komende weken.
1. Schooljaar 2018-2019 gestart!
Op maandag 20 augustus is het nieuwe schooljaar buiten op de speelplaats aan de kleuterkant door
leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk geopend. Na de opening vertrokken de leerlingen
onder begeleiding van hun nieuwe meester of juf naar hun klaslokaal.
In deze eerste nieuwsbrief van schooljaar 2018-2019 leest u een aantal algemene mededelingen.
Op maandag 27 augustus hopen we u te verwelkomen op onze jaarlijkse informatie avond. U krijgt op
deze avond niet alleen specifieke informatie omtrent de groep waarin uw kind zit, maar ook krijgt u
alles te horen en te zien wat voor u of uw kind van belang kan zijn binnen onze school op onze
‘informatiemarkt’.
In de tweede week starten we in de groepen 4 t/m 8 met het thema: ‘reizen’ bij TopOndernemers. We
werken met dit thema tot aan de herfstvakantie. In de nieuwsbrieven wordt u wat Topondernemers
betreft op de hoogte gehouden van activiteiten en ervaringen rondom dit thema en de daaropvolgende
thema’s. Mocht u nog niet op de hoogte zijn van wat TopOndernemers inhoudt, dan kunt u rond 8 uur
terecht op onze ‘informatiemarkt’ met vragen.
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2. Interne Begeleiding
Zoals u weet zijn Virry Gout en Inge Jenniskens de Interne Begeleiders op onze school. Maaike heeft
de keuze gemaakt om weer haar volledige werktijd voor de groep in te zetten. Juf Inge is op met
zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Machteld de Geus.
Vanaf dit schooljaar is Virry de Intern Begeleider van de groepen 1,2 en 3. Machteld zal de Interne
Begeleiding van de groepen 4 t/m 8 op zich nemen totdat Inge weer terug is. Hieronder stelt zij zich
aan u voor.

Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Mijn naam is Machteld de Geus.
Mijn man en ik hebben twee kinderen: Dex en Noé. Naast mijn gezin besteed ik veel vrije tijd aan
sporten en lezen. Ik mag als intern begeleider bovenbouw werken op Bs de Ontmoeting, totdat juf
Inge terug is van zwangerschapsverlof.
Ik ben iedere dinsdag op school en een aantal woensdagen. Per e-mail ben ik te bereiken op
machteld.degeus@salto-eindhoven.nl .

3. Wist u dat…
- opmerkelijke nieuwtjes vermeld worden onder dit kopje?
-in de contactgegevens op de kalender voor ouders een paar kleine foutjes staan? In de bijlage vindt u
alle juiste contactgegevens t.a.v. de school.
4. Fietsen op dinsdag naar sporthal ‘de Vijfkamp’.
Op dinsdag 28 augustus starten voor de groepen 6,7 en 8 de gymlessen in sporthal ‘de Vijfkamp’ aan
de Vijfkamplaan. Natuurlijk staat de veiligheid voorop tijdens het fietsen ernaar toe.
Vanuit onze ervaring hebben we ons inziens gekozen voor de meest veilige fietsroute naar de sporthal
toe. De route vindt u in de bijlage.
Alle groepen hebben een paar ouders bereid gevonden om de groepen op de fiets mede te
begeleiden. Een rooster van de begeleiding bij het fietsen vindt u tevens in de bijlage.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat de leerlingen ‘opvallende’ hesjes dragen tijdens de fietstocht, zodat
ze ook herkenbaar zijn als groep in het verkeer.
In de groepen 6,7 en 8 worden met de leerlingen de regels en afspraken m.b.t. het fietsen besproken
van te voren. Ook zijn deze regels besproken met de ouders die meefietsen.
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5. Nieuwe gezichten op school.
Dit schooljaar verwelkomen wij op ‘de Ontmoeting’ een paar nieuwe gezichten waar u wellicht mee te
maken krijgt. Zij stellen zich zelf aan u voor…

Hallo!
Graag stel ik mezelf even voor. Mijn naam is Nathalie Luijks. Deze
achternaam is nog even wennen, want ik ben net getrouwd. Samen
met mijn man en twee cavia’s woon ik in Oerle, Veldhoven. In mijn
vrije tijd ben ik veel te vinden op de balletstudio, maar ook maak ik
geregeld een wandeling door de bossen.
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam als onderwijsassistente op
basisschool de Ontmoeting. Ik ben aanwezig van dinsdag tot en met
vrijdag in de groepen 1 t/m 8.
Ik heb erg veel zin in dit schooljaar. Als u nog vragen heb of even
kennis wil maken spreek mij dan gerust even aan!
Groetjes, Nathalie Luijks

Beste ouders/ verzorgers,
Tijdens de opening van het schooljaar heeft u mij wellicht al tussen de
andere juffen en meester zien staan.
Mijn naam is juf Sophie en ik ben 32 jaar. Samen met mijn man Paul
woon ik in Eindhoven. Ik ga graag leuke dingen doen. Ik ga graag
naar het theater voor muziek- , toneel- of cabaretvoorstellingen. In
mijn vrije tijd vind ik het ook erg leuk om gitaar te spelen, te zingen en
te dansen. Als ik thuis ben, vind ik het fijn om lekker te knutselen,
sushi te maken, films te kijken of naar oude muziek te luisteren.
Daarnaast ben ik dol op voetbalwedstrijden kijken. Meestal ga ik dan
ook met veel plezier kijken naar PSV in het Philipsstadion.
Komend schooljaar gaat u mij wellicht tegenkomen in de klas van uw
zoon/dochter. Ik zal in de groepen komen vervangen of zal ik als extra
leerkracht aanwezig zijn in of buiten de groepen.
Hopelijk heeft u nu een Klein beetje een idee van wie ik ben en ik zie
er naar uit om de kinderen, het team en u als ouders beter te leren
kennen. Ik wens iedereen een hele fijne start van het schooljaar.
Groetjes juf Sophie

6. Mr
Op maandag 2 juli is de MR voor de achtste en daarmee de laatste keer in schooljaar 2017-2018 bij
elkaar geweest voor een vergadering.
Bij deze vergadering was ook Stefan de Haan aanwezig die vanaf volgend schooljaar zitting neemt in
de MR in plaats van Inge Böckel.
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In deze laatste MR zijn de volgende onderwerpen besproken:
•
•
•
•
•

Verkeerswerkgroep (BVL); Gestart met de DAP (Digitaal Activiteiten Plan)
Begroting MR
Jaarplanning MR 2018-2019
Cursussen
Formatie team

In september zal de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar gaan plaatsvinden.
7. Te verwachten in de komende weken:
27 augustus: Infoavond 19.00 uur-20.30 uur
31 augustus: juf Virry en juf Birgit jarig
11 september: juf Simone jarig
14 september: inloopochtend groep 1-2
14 september: nieuwsbrief 2
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