school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest u nieuwsbrief 4 van het schooljaar 2018-2019
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. Op naar het einde van het jaar
2. Topondernemers
3. Wist u dat...
4. 10 uurtje EU schoolfruit
5. Schoenmaatjes
6. Te verwachten in de komende weken.
1. Op naar het einde van het jaar
We hebben de herfstvakantie achter ons gelaten, waarin we nog even hebben kunnen genieten van
fraai zomerweer. Inmiddels zijn we beland in herfstachtige sferen en stevenen we langzaam maar
zeker af op de winter met de daarbij behorende activiteiten.
In deze nieuwsbrief leest u onder meer over het nieuwe thema van Topondernemers, over Schoolfruit
en over wanneer diverse activiteiten plaats vinden. Ook is er in deze nieuwsbrief aandacht voor de
actie ‘schoenmaatjes’, waarover u informatie kunt lezen in hoofdstukje 5.
2. Topondernemers
Na de herfstvakantie is het thema ‘derde wereld’ gestart in de groepen 4 tm 8. Binnen dit thema wordt
niet alleen gekeken naar de derde wereld landen met hun klimaten, diersoorten en hun culturen,
maar ook naar hulporganisaties zoals het Rode Kruis en Unicef. Hieronder ziet u enkele indrukken en
werkstukken rondom het thema.
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3. Wist u dat…
-de viering van de groepen 3a, 4/5c, 6/7a, 6/7c verplaatst is naar 30 november? De viering van 9
november gaat dus niet door.
-GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13 november a.s. een informatieavond verzorgt rondom het thema
‘bedplassen’. Meer hierover kunt u lezen in bijlage 1 van deze nieuwsbrief.
-de Stichting LOEK@YOU uit Veldhoven leuke en interessante kleinschalige projecten organiseert
voor kwetsbare kinderen en jongeren die op diverse gebieden extra ondersteuning nodig hebben?
Meer informatie vindt u in bijlage 2.
-de leerlingen van groep 8 op dinsdagmiddag 7 november EHBO les krijgen?
-de leerlingen van de groepen 6/7 Komende week een bezoek brengen aan het Vincentre in Nuenen?
-er vanaf 7 januari 2019 ook peuterwerk in het BSO lokaal in de school zal starten? Over onder
andere de stand van zaken m.b.t. het peuterwerk in de school kunt u van alles lezen in bijlage 3.

4. 10 uurtje EU schoolfruit:
EU schoolfruit:
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het EU Schoolfruit programma. Het schoolfruit programma
begint in de week van 12 november. Dit betekent dat er op drie dagen groente of fruit wordt
uitgedeeld, namelijk op woensdag, donderdag vrijdag. Hiermee stimuleren wij de kinderen om op
deze drie dagen een gezond tussendoortje te eten. Nemen ze het schoolfruit niet, dan zouden we het
fijn vinden als er vanuit thuis een gezonde hap wordt meegenomen.
Naschoolse sport:
In de maand november en december is er weer aandacht voor de naschoolse sport voor groep 3 t/m
8. In de nieuwsbrief is steeds te vinden op welke datum de naschoolse sport plaats vindt. Mocht u het
even niet meer weten dan helpen de buttons die in de week van de naschoolse sport op het bord
hangen u eraan te herinneren. Bij goed weer voetballen we buiten op het schoolplein en/of spelen we
in het klimrek en bij regen gaan we dansen in de speelzaal.
Om 15.00 uur verzamelen we in de klas van Brigitte, groep 3.

De data zijn: donderdag 22 november en donderdag 13 december.
Tijd: van 15.00u tot 16.00u
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5. Schoenmaatjes
De komende weken doen we weer mee met ‘schoenmaatjes’. Kinderen mogen een schoenendoos
vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in landen als Ghana en Sri Lanka.
Een aantal kinderen heeft al een schoenendoos mee naar school genomen. Fijn hoor! De doos wordt
op school versierd door groepjes kinderen. We maken groepjes in de klas die samen een doos vullen
en versieren. Samen spreken de leerlingen af in het groepje wie wat meeneemt en hoe ze de
verzendkosten bij elkaar kunnen sparen. Wat er bijvoorbeeld in de doos mag, kunt u lezen in
bijlage 4.
De verzendkosten per schoenendoos zijn 6 euro.. Het geld mogen ze mee nemen naar school en wij
zorgen er op school dan voor dat de verzendkosten betaald worden. De barcodes om op de dozen te
plakken hebben wij op school en worden daar op de dozen geplakt. De dozen moeten uiterlijk 16
november kant en klaar zijn. We hebben gekozen voor deze manier van werken om de kosten per
kind wat te verlagen.
Natuurlijk kunnen we niet zonder uw hulp. We hebben ouders nodig om de dozen te controleren
voordat ze weg gaan. Ook hebben we ouders nodig die willen helpen met het wegbrengen van de
dozen naar de inleverpunten. Laat het de leerkracht van uw kind even weten als u kunt helpen!
Van 20 tot 23 november kunnen de dozen dagelijks worden ingeleverd tussen 9.30 uur en 12.00 uur
en tussen 13.00 uur en 15.00 uur op het afleverpunt. Het adres daarvan is op school aanwezig.
Uw kind krijgt vandaag een folder mee waarin alles nog eens duidelijk beschreven staat.
Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!

6. Te verwachten in de komende weken:
2 nov.: 6/7c van juf Monique naar het Vincentre te Nuenen
7 nov.: 6/7b van juf Sophie en meneer Maikel naar het Vincentre te Nuenen
7 nov.: groep 8 naar het Stedelijk College Oude Bossche Baan
9 nov.: 6/7a van juf Marianne naar het Vincentre te Nuenen
5 nov.: MR vergadering
15 nov.: juf Irene jarig
20 nov.: Juf Monique jarig
23 nov.: viering 4/5a, 4/5b, 6/7b, 8

24 nov.: Juf Marion jarig
26 nov.: ouderavond VO
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