
Nieuwsbrief oktober 2017 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Leuk dat u er was tijdens de kennismakingsavond en de POP gesprekken in september. 

 

In alle groepen is de afgelopen weken gewerkt met groepsvorming. De kinderen hebben met 

elkaar belangrijke afspraken gemaakt. Want een fijne groep maak je met elkaar.  

Alle kinderen van de locaties hebben  gezamenlijk een locatiewerkstuk gemaakt waar onze 

kernwaarden in hangen: samen, trots, groei, kansrijk, verantwoordelijkheid. 

 

De rots en watertrainingen zijn gestart op locatie Kronehoefstraat en starten vanaf november 

op locatie Kanunnikensven. In deze nieuwsbrief kunt u er meer over lezen.  

De logopediepraktijk van Jolijn en de fysiotherapie lopen voller en de ondersteuning in de  

groepen wordt goed ingezet.  Op beide locaties wordt structureel RT gegeven.  

De na-schoolse sport activiteit is gestart, erg leuk!  

Voor de kinderen met dyslexie worden er laptops besteld, zodat zij de Kurzweil ondersteuning 

kunnen gaan krijgen. De leerkrachten worden hier volgende week in getraind.   

De voorbereidingen voor de leerlingenraad worden opgestart, want ook dit schooljaar gaan de 

kinderen van onze school meedenken en meebeslissen. 

 

U heeft een brief gekregen waarbij u kunt aangeven of u kunt helpen bij schoolactiviteiten.  

We zijn blij met alle ouderhulp, fijn dat we ook dit schooljaar weer een beroep op u kunnen 

doen! De vrijwilligers van de Bieb Op School zijn nog op zoek naar extra hulp. Iets voor u? 

 

Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die u afgelopen week heeft ontvangen, gaat onze school 

op 5 oktober ook staken.  

De studiedag is verplaatst naar woensdag 6 december, die dag zijn alle kinderen vrij. 

 

Over twee weken start de herfstvakantie al weer, we wensen jullie alvast een fijne week! 

 

Met vriendelijke groet, 

Denise 

 

 

 

4 oktober Start kinder-

boekenweek 

5 oktober Staking, de 

school is 

dicht 

13 oktober  Einde kinder-

boekenweek 

16 tm 20 

oktober 

Herfst 

vakantie 

23 oktober Start GSO 

school 

verlaters 

Belangrijke data 

in oktober 

 



 

Nieuws van de talentgroep Wetenschap en Technologie 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Op onze school zijn we bezig om Wetenschap en technologie (W&T) een goede plek in ons onderwijs te geven.  

Onder W&T verstaan we technieklessen, waarin je leert over bijvoorbeeld elektriciteit of magneten, maar ook het 

ontwerpen, bedenken en maken van bijvoorbeeld molens, “machines ” en dergelijke zijn heel belangrijk.  

Vooral voor het ontwerpen en maken hebben we veel spullen nodig en kunnen we uw hulp goed gebruiken. 

We zijn blij met: 

Conservenblikjes 

Sigarendoosjes 

Lappen stof 

Stevige kartonnen doosjes 

Houten latjes 

PVC buizen 

Spijkers  

…. 

Heeft u vanuit uw werk “restmateriaal” waar we goed mee kunnen knutselen/bouwen, horen we dit heel graag. 

Ook zijn we opzoek naar ouders/verzorgers/grootouders die iets kunnen vertellen over hun (technisch) beroep of 

waar we een bezoek op locatie kunnen doen. Een bezoek aan Bravo, DAF, ASML, Hightechcampus, VDL of een an-

der bedrijf zou echt te gek zijn. 

Heeft u vragen dan kan u ons altijd mailen of aanspreken op school 

Groet Talentgroep W&T 

 
Kronehoefstraat: juf Heidi h.lagendijk@skpo.nl of juf Maike m.verhagen@skpo.nl  
Kanunnikensven: juf Anouk a.vanwershoven@skpo.nl  juf Kim k.vandelaak@skpo.nl  
juf Vivan v.renders@skpo.nl , juf Lianne l.bonte@skpo.nl   
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Rots en watertraining 
 

Op onze school zijn we in september gestart met de Rots en Water trainingen in de Plusgroep, MB2/BB1, BB1/BB2 

van locatie Kronehoef.  

Wij vinden het op onze school belangrijk dat de kinderen leren om zichzelf te beschermen en leren om op een 

goede manier voor zichzelf op te komen. Wij bieden daarom deze extra begeleiding in de vorm van Rots en  

Watertraining.  

Alle oefeningen van het Rots en Waterprogramma zijn gericht op het vergroten van het lichaamsbewustzijn.  

Vergroten van het lichaamsbewustzijn helpt mee bij de ontwikkeling van zelfbeheersing en daarmee met het ma-

ken van keuzes. 

Rots staat symbool voor de kracht om doelen te stellen en te bereiken.   

Je leert doorzetten en gaat je beter concentreren. Je leert je afsluiten van groepsdruk en voor jezelf opkomen. 

Water zorgt ervoor dat je je leert verplaatsen in anderen.  

Rekening houden met elkaar, inzicht in kwaliteiten van anderen en communiceren zijn de onderwerpen die bij 

Water horen. 

 

Er wordt een serie van 8 lessen gegeven door juf Jessica samen met de groepsleerkracht.  

In november is locatie Kanunnikensven aan de beurt. 

We wensen de kinderen veel plezier en succes met de lessen! 

Groetjes Juf Jessica 
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Ziek meldingen 

 

Als je kind ziek is, willen we dit weten vóór half 9, want dan beginnen de lessen. 

Gelukkig weten inmiddels heel veel ouders dit en worden de ziekmeldingen bijna door iedereen vóór half 9  

gedaan. Hierbij een herhaling van onze afspraak, zodat we allemaal goed op de hoogte zijn. 

 

 

 

 

Stichting Leergeld 

 

                                                           Alle kinderen mogen meedoen! 

                                             Nu meedoen, is straks meetellen! 

 

Leergeld vindt dat alle kinderen mee kunnen doen, meedoen met excursie, met sport, met school. 

Leergeld helpt bijvoorbeeld met sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld 

voor is. 

Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun 

creativiteit te ontwikkelen. En samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je erbij hoort. 

 

Hoe werkt Leergeld? 

Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld 

uw situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere instanties 

betekenen en wat kan Leergeld voor u doen? 

Leergeld werkt samen met verenigingen, scholen en bedrijven. 

 

Leergeld wil uw kind graag helpen.  

U kunt contact opnemen met: 

Stichting Leergeld Eindhoven: 040-2131141  

Stichting Leergeld Best e.o 06-27650302 
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