school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest u nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2019-2020
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1. Nieuwe schooljaar in volle gang!
2. Topondernemers
3. Wist u dat…
4. Fietsen op dinsdag naar sporthal ‘de Vijfkamp’
5. Pedagogische ondersteuning Lumens
6. Nieuw gezicht op school.
7. Te verwachten in de komende weken.
1. Nieuwe schooljaar in volle gang!
Op maandag 19 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 de nieuwe meester of juf naar hun klaslokaal, waarin het nieuwe meubilair al op de
kinderen stond te wachten.
Natuurlijk heeft u op de informatie avond afgelopen maandag 26 augustus al veel informatie gekregen
over de school en over de gang van zaken in de groep van uw kind. In de nieuwsbrief houden we u op
de hoogte van nieuwtjes en dingen die voor u en uw kind(eren) belangrijk zijn om te weten.
Inmiddels hebben de kinderen en de leerkrachten er al twee weken opzitten in de nieuwe groepen. Ook
Topondernemers is weer gestart en wel met het thema: Oorlog en Vrede.
We werken met dit thema tot aan de herfstvakantie. In de nieuwsbrieven wordt u wat Topondernemers
betreft op de hoogte gehouden van alles rondom dit thema.
Verder leest u in deze nieuwsbrief o.a. over pedagogische ondersteuning door Lumens en een nieuwe
collega stelt zich aan u voor.
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2.Topondernemers
Het feit dat Eindhoven 75 jaar geleden bevrijd werd op 18 september willen we niet graag onbesproken
voorbij laten gaan. Vandaar dat wij het thema Oorlog en Vrede gekozen hebben binnen
Topondernemers in de groepen 4 tm 8.
In de komende weken zullen we met de leerlingen o.a. aan de slag gaan met de opdrachten behorende
bij dit thema om de achtergrond te belichten Daarnaast staan er ook allerlei andere activiteiten rondom
dit thema op het programma, zoals een bezoek van groep 6/7 aan het parachutespringen, een bezoek
aan het Van Abbe museum alwaar een tentoonstelling te bezichtigen is over de bevrijding en groep 8
bezoekt Kamp Vught. Informatie over deze uitstapjes wordt u toegestuurd via de Isy app.

3. Wist u dat…
- opmerkelijke nieuwtjes vermeld worden onder dit kopje?
4. Fietsen op dinsdag naar sporthal ‘de Vijfkamp’.
Op dinsdag 10 september 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 er naar toe.
Vanuit onze ervaring hebben we gekozen voor de meest veilige fietsroute naar de sporthal toe.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat de leerlingen ‘opvallende’ hesjes dragen tijdens de fietstocht, zodat ze
ook herkenbaar zijn als groep in het verkeer.
De regels en afspraken m.b.t. het fietsen zijn met de leerlingen besproken en kunt u vinden in Isy.

5. Pedagogische ondersteuning Lumens
Aan alle ouders van de Peuterspeelzaal, de kinderdagopvang en de groepen 1-2 van de basisschool.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop je met
je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling
te ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan kan je contact opnemen met een
pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen wat nodig is en maken we een plan op maat.
Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en werk je zo spelenderwijs aan zijn of
haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de thema’s en de materialen die je kind op school
of de kinderopvang gebruikt.
De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Hacer Ural
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de pedagogisch medewerker
van de kinderopvang of de peuterspeelzaal of rechtstreeks via mij.
Met vriendelijke groet,
Hacer Ural, Pedagogisch ondersteuner
06 30885642 h.ural@lumenswerkt.nl

6. Een nieuw gezicht op school.
Dit schooljaar verwelkomen wij op ‘de Ontmoeting’ een paar nieuwe gezichten waar u wellicht mee te
maken krijgt. De vervangende leerkracht van groep 6/7 A stelt zich aan u voor:

Saltoschool de Ontmoeting

info@bs-ontmoeting.nl

Nieuwsbrief 2019-2020

nr. 1

2

Hallo allemaal,
Ik ben Erica Bomers, inmiddels 32 jaar oud. Ik woon samen met mijn man Robin en drie prachtige
kinderen in Rosmalen. Ik heb twee jongens van 6 en 4 en een meisje van 1. Vanaf dit jaar ben ik
werkzaam als zijinstroom invalleerkracht binnen SALTO. Voordat ik bij SALTO kwam werken, ben ik
onder andere als pedagoog werkzaam geweest op woongroepen voor jongeren met een verstandelijke
beperking en ernstige gedragsproblemen. Momenteel geef ik les in groep 6/7A.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te wandelen, schilderen en te koken. Daarnaast studeer ik aan
de PABO. De tijd die ik overhoud gebruik ik om met mijn kinderen de wereld te ontdekken en spelletjes
te spelen.
Ik heb er veel zin in om de komende tijd aan de slag te gaan!

7. Te verwachten in de komende weken:
31 augustus: juf Virry en juf Birgit jarig
2 september: juf Marnica jarig
5 september: schoolfotograaf
10 september: groepen 6/7 en 8 voor het eerst naar ‘de Vijfkamp’.
11 september: juf Simone jarig
18 september: inloopochtend groep 1/2 en 2/3
23 september: MR vergadering
27 september: viering groepen 4/5c, 6/7a, 6/7c
27 september: nieuwsbrief 2
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