school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest u nieuwsbrief 2 van het schooljaar 2019-2020
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. Nieuw schooljaar, nieuwe start.
2.Topondernemers
3. Wist u dat…
4. Kinderboekenweek
5.Te verwachten in de komende weken.

1.Nieuw schooljaar, nieuwe start
Het nieuwe schooljaar is inmiddels in volle gang. Na een periode van opstart en gewenning wordt er
meteen al hard gewerkt. Naast het reguliere schoolwerk wordt er ook aandacht besteed aan projecten
zoals ‘oorlog en vrede’, kinderpostzegels, paddenpoel. Binnenkort starten we met ‘de
kinderboekenweek’.
We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich snel op hun plek voelen in de klas met hun klasgenoten
en bij de leerkracht(en). Veel leerlingen hebben hun draai gevonden in hun nieuwe groep. De meeste
groepen kennen een (deels) nieuwe samenstelling. Om te bereiken dat groepen op alle fronten fijn
draaien, is al hard gewerkt aan groepsvorming. Meer hierover leest u in de bijlage.
In deze nieuwbrief kunt u lezen wat er zoal de revue passeert in de eerste weken van schooljaar 20192020, zoals het nieuwe thema van Topondernemers, uitstapjes en excursies, en natuurlijk wat er de
komende weken op het programma staat.
Natuurlijk wensen wij u middels deze nieuwsbrief alvast een fijne herfstvakantie toe!
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2. Topondernemers
Meteen na de zomervakantie is het thema ‘oorlog en vrede’ gestart. Voor dit thema is gekozen aan het
begin van het schooljaar vanwege de bevrijding van Eindhoven, dit jaar alweer 75 jaar geleden.
Graag willen we samen met de kinderen stilstaan bij de betekenis van vrijheid en vrede en hoe het moet
zijn geweest voor mensen om in een land in oorlog te leven. De opdrachtkaarten behorende bij dit
thema sluiten hierop goed aan.
In verband met het 75-jarig bevrijdingsfeest zijn er allerlei activiteiten/ tentoonstellingen georganiseerd,
die we ook interessant vinden voor onze leerlingen.
Een daarvan was de paradropping in Son. Helaas werd deze op het laatste moment uitgesteld naar een
later tijdstip, zodat de leerlingen geen parachutisten hebben zien springen. Wij vonden dat heel erg
jammer.
Ook staat voor groep 8 een bezoek aan Kamp Vught op de planning en gaan er diverse groepen naar
een tentoonstelling overde bevrijding van Eindhoven in het Van Abbemuseum.
Op school werken de leerlingen aan de opdrachtkaarten van Topondernemers, waarvan u hier en daar
resultaten kunt zien hangen.

3. Wist u dat…
-u vanaf woensdag 25 september weer kinderpostzegels kunt bestellen? De leerlingen van groep 7
en 8 zijn volop bezig met de verkoop!
-juf Esther afgelopen week is afgestudeerd als ‘vakbekwaam directeur’?
-er hard gewerkt wordt door leerlingen en leerkrachten aan de vorming van hun nieuwe groep in een
nieuw schooljaar? Hoe dat in zijn werk gaat met nieuwe groepen kunt u lezen in de bijlage.
-Rebecca, vrijwilligster bij fc Robinstijn, jongens en meisjes zoekt voor ‘fan of the match’? Speciaal
voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jongens voor FC Eindhoven en meisjes
voor PSV vrouwen. Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage.
-Op 31 oktober is het weer Halloween en kunnen de kinderen weer gaan Trick or Treaten in Woenselse
Heide. In de bijlage leest je hoe je je kunt aanmelden.
-kinderen mee kunnen doen aan de Musical4daagse als ze houden van zingen, dansen en acteren?
In de herfstvakantie komt deze 4daagse voor het eerst naar Eindhoven. Meer informatie en hoe aan
te melden kunt u lezen in bijlage 4.
-studenten van de opleiding Ondernemerschap en Retailmanagement aan de Fontys hogeschool
ouders zoeken om te discussiëren over een door hen ontworpen product? Informatie hierover vindt u in
bijlage 5.

4. Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Het thema in 2018 is ‘Reis mee’’.
Ook op onze school besteden we natuurlijk aandacht aan dit belangrijke thema.
Het thema wordt op dinsdagmiddag op school geopend en we werken er mee tot aan de
herfstvakantie. De Kinderboekenweek sluit officieel op 14 oktober 2018.
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5. Te verwachten in de komende weken
28 sept.: juf Minke jarig
30 sept.: Mad Science show voor de groepen 3 tm 8
30 sept. en 1 okt. : afstemmingsgesprekken
2 okt.: juf Esther jarig
2 okt.: start Kinderboekenweek
2 okt.: groep 8 naar kamp Vught
4 okt.: viering groep 1 tm 3
11 okt.: school uit om 12.15 uur
14 tm 18 okt.: Herfstvakantie
25 okt.: nieuwsbrief 3
30 okt.: leerlingen vrij
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