school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest u nieuwsbrief 3 van het schooljaar 2019-2020
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. Stand van zaken…
2. Topondernemers.
3. Wist u dat…
4. Opvoeden is samenspel
5. Verslag MR 1
6.Te verwachten in de komende weken.
1. Stand van zaken…
Na een welverdiende herfstvakantie zijn we gestart met een nieuwe periode van het schooljaar. Ook in
deze periode staat er weer van alles op het programma. Naast het reguliere schoolwerk brengen veel
groepen een bezoek aan de Ontdekfabriek, groep 8 gaat verschillende middelbare scholen bezoeken.
Op school vinden gastlessen plaats zoals ‘Starclass’ en lessen vanuit de Ontdekfabriek. De groepen
Ondertussen wordt al nagedacht over de ophanden zijnde feesten van december.
In deze maanden zijn we volop in beweging. En niet alleen met in het oog springende activiteiten, maar
ook achter de schermen wordt actief nagedacht over innovatie en ontwikkeling van ons onderwijs.
2. Topondernemers
Afgelopen woensdag hebben we samen met de leerlingen het nieuwe thema van Topondernemers
geopend. In de hogere groepen is dat ‘Amerika’ en in de groepen 4/5 is dat ‘Hup Holland’.
In de school waren diverse ‘standbeelden’ te zien van personages uit Amerika of uit ons eigen land.
De leerlingen moesten proberen te achterhalen om welke bekende personen het ging!
De opdrachten gaan over geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en maatschappij in Nederland en in de
U.S.A.
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3. Wist u dat…
-dat ‘de Ontmoeting’ een opleidingsschool is en dat we daarom dit schooljaar op school 8 MBO en HBO
studenten begeleiden tijdens hun opleiding?
-dat Ger in november aan zijn laatste maand als concierge op ‘de Ontmoeting’ gaat beginnen en daarna
van een welverdiend pensioen mag gaan genieten? Op 29 november a.s. wordt u in de gelegenheid
gesteld om op de receptie afscheid te nemen van hem. De uitnodiging vindt u op Isy.
-er genoeg aanmeldingen zijn binnengekomen voor de naschoolse lessen van Mad Science en dat die
vanaf 28 oktober weer van start gaan?
-er 12 leerkrachten van de Ontmoeting in de herfstvakantie op studiereis zijn geweest naar Cyprus om
daar vaardigheden in de Engelse taal bij te schaven?
-de groepen 6/7 een prachtig werkstuk hebben gemaakt voor GLOW? Het werkstuk is in de binnenstad
van Eindhoven te bewonderen ten tijde van het evenement.
4. Opvoeden is samenspel
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk en leuk, maar soms ook moeilijk.
Opvoeden hoef je niet alleen te doen: Opvoeden is samenspel.
Wij weten dat je het al supergoed doet. Daarom maken wij graag gebruik van de Week van de
Opvoeding om:
ALLE OUDERS EEN COMPLIMENT TE GEVEN!
Voor praktische tips over opgroeien en met alle mogelijke (opvoed)vragen kun je bij mij terecht.
Je kunt me altijd bellen of aanspreken.
Tot ziens,
Hacer Ural
0630885642
h.ural@lumenswerkt.nl
5. Verslag MR 1
Op maandag 23 september jl. heeft de MR voor de eerste keer vergaderd in dit schooljaar.
In deze vergadering is het volgende besproken:
Handboek MR / MR reglement
MR scholing
Zittingstermijnen
Terugblik schooljaar 2018 – 2019
Verbinding MR  OPR
De tweede MR vergadering staat gepland op maandag 4 november 2019. Starttijd: 18.30 uur.
6.Te verwachten in de komende weken:
30 okt.: leerlingen vrij
24 okt.: Juf Marianne jarig
4 nov.: MR vergadering
6 nov.: Onderwijsstaking, kinderen vrij!
15 nov.: juf Irene jarig
16 nov.: Thea jarig
20 nov.: juf Monique jarig
24 nov.: juf Marion jarig
29 nov.: afscheidsreceptie van Ger van 16.00 uur tot 18.00 uur
29 nov.: nieuwsbrief 4
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