
Nieuwsbrief juni/juli 2018   

 

 Beste ouders en verzorgers, 

 

We maken ons op voor het laatste stukje van het schooljaar. De kinderen hebben de afgelopen 

weken weer hard gewerkt met de toetsen en we zien mooie groeistappen. Knap hoor! 

 

Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor de verhuizing. Op beide locaties hebben de kin-

deren een woordweb gemaakt met het thema: 1 locatie en verhuizen.  Binnenkort start de 

wedstrijd met de LEGO blokjes voor de kinderen. Op beide locaties wordt flink opgeruimd, er is 

nieuw meubilair besteld en het verhuisbedrijf is vastgelegd. De kinderen van locatie Krone-

hoefstraat hebben hun nieuwe locatie Kanunnikensven gezien, waarbij ze rondgeleid zijn door 

de kinderen van de bovenbouw. We helpen alle ouders van locatie Kronehoefstraat met de 

aanvraag leerlingenvervoer. We kijken uit om met zijn allen in een mooi gebouw te zitten! 

 

Over 2 weken wordt er begonnen met het nieuwe schoolplein op locatie Kanunnikensven, zo-

dat deze na de zomervakantie helemaal klaar is. Een “groen” schoolplein met veel ruimte om te 

ontdekken, maar wel met duidelijke structuren.  De  leerlingenraad heeft meegedacht over het 

samen spelen volgend schooljaar. Wat is dan heel belangrijk en welke afspraken horen erbij?  

De groep van Kim en Jessica heeft een echte maquette gemaakt van ons nieuwe schoolplein, 

heel mooi gedaan. 

 

U heeft het vast al gelezen: wij zijn genomineerd voor de Techniektrofee 2018, samen met 2 

andere scholen. Het Eindhovens dagblad was nieuwgierig en heeft hier een mooi artikel over 

geplaatst en afgelopen maandag kwamen 3 personen onze school bezoeken. Wij zijn blij met de 

nominatie. We implementeren Wetenschap en Technologie heel rustig in onze school en we 

zien wat deze lessen doen voor de kinderen. Ze mogen weer ontdekken, proberen, durven, ze 

leren  weer vragen stellen, het maakt ze nieuwsgierig en (weer) trots. Heel veel kinderen van 

onze school laten grote talenten zien. Op 27 juni gaan we met een aantal collega’s naar Amers-

foort waar we eregast zullen zijn en de uitslag bekend wordt gemaakt. Spannend, maar we zijn 

ook al erg trots op de nominatie! 

 

Fijne dag allemaal! 

Denise 

 

 

11 t/m 15 

juni 

Kinderen vrij 

25 juni Rapport mee 

naar huis 

27 juni Stoeltjes 

passen 

28 juni Rapport- 

gesprekken 

2 juli School uitje 

 

3 juli Schoolverla-

tersavond 

4 juli Laatste 

schooldag 

5 juli t/m 17 

augustus 

Zomer- 

vakantie 

Belangrijke data 

in juni/juli 

 



Alle belangrijke dagen tot de zomervakantie op een rijtje 

I.v.m. onze verhuizing op donderdag 5 en vrijdag 6 juli hebben we een paar  

aanpassingen gemaakt op ons jaarrooster. We hebben jullie al eerder hierover  

geïnformeerd, maar voor de zekerheid hieronder nogmaals op een rijtje. 

Woensdag 27 juni: Stoeltjes passen 

Donderdag 28 juni : Rapportgesprekken 

Maandag 2 juli: Schooluitje 

Dinsdag 3 juli: Laatste schooldag voor de schoolverlaters en schoolverlatersavond 

Woensdag 4 juli : Laatste schooldag  

Donderdag 5 juli: Start zomervakantie 

Maandag 20 augustus: We starten weer 

 

 

Stoeltjes passen op 27 juni 

Op 27 juni gaan alle kinderen kennismaken met hun nieuwe klas en nieuwe 

leerkracht en voor sommigen hun nieuwe locatie of nieuwe school.  

Alle kinderen van de reis van Brandaan komen die dag gewoon naar hun 

eigen locatie. We starten in de eigen klas. De kinderen van locatie Krone-

hoefstraat zullen met een hele grote bus vertrekken naar locatie Kanunni-

kensven, waar om 9 uur het programma in de nieuwe klas gaat beginnen. 

De kinderen die volgend schooljaar gaat starten op onze school, krijgen 

een uitnodiging thuis en ontvangen we in de grote hal. Om 10 uur is het programma afgelopen en gaan alle kin-

deren van locatie Kronehoefstraat weer samen met de grote bus naar hun locatie en worden de nieuwe kinderen 

weer opgehaald.  

Gezellig met zijn allen bij elkaar, heel veel plezier allemaal! 

 

Hulp gevraagd  voor locatie Kronehoefstraat en spullen gratis op te halen 

Op locatie Kronehoefstraat wordt flink opgeruimd, maar er staat ook nog zoveel! 

Er is veel meubilair over, wat we niet gaan verhuizen.  Mocht u nog bureaus nodig hebben, grote tafels,  

metalen kasten of ander meubilair, neem even contact op met meneer Hans.  

As maandag worden er ( op een veilige plek op het schoolplein) 2 containers geplaatst en gaan we starten met  

weggooien.  

Als u zin en tijd hebt ben u van harte welkom om ons hierbij te ondersteunen. Daar zijn we erg blij mee! 
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Groepsindeling en formatie schooljaar 2018-2019 
We starten het komende schooljaar met 11 groepen op locatie Kanunnikensven: 

Deze groepen zitten in de rode gang: 

Jonge kinderen kleuters: Juf Inge en juf Anja 

Jonge kinderen 1: Juf Heidi en juf Soraya 

Jonge kinderen 2: Juf Anouk 

Jonge kinderen 3: Juf Ilse 

Juf Marjos en juf Lous zullen de onderwijsassistenten zijn in deze groepen        

Deze groepen zitten in de gele gang: 

Middenbouw 1: Juf Conny en juf Lianne 

Middenbouw 2: Juf Kim en juf jessica 

Middenbouw 3: Juf Jorie  ( juf Maike vanaf januari 2019) en juf Marieke  

Juf Helma is onderwijsassistent in deze groepen 

Deze groepen zitten in de blauwe gang: 

Bovenbouw 1: Juf Vivan 

Plusgroep: Juf Linda en juf Mieke 

Bovenbouw 2: juf Sanne 

Bovenbouw 3: Juf jacky 

Juf Helma is onderwijsassistent in deze groepen. 

Juf Audrey, Juf Inge en juf Sonja zijn de Intern begeleiders en juf Marijke is onze orthopedagoog.  

Meneer Jos is de gymdocent en juf Jessica geeft de rots en watertrainingen.  

Juf Mieke en juf Maike geven de RT, juf Lianne is Wetenschap en Technologie coördinator.  

Juf Jorie, juf Mieke en juf Lianne zijn onze vaste schoolvervangers en ondersteunen in alle groepen als er geen ziekte te vervangen is.  

Meneer Johan geeft logopedie in alle groepen, juf Jolijn behandeld individueel vanuit de logopediepraktijk.  

Meneer Hans en meneer Servé zijn onze conciërges, juf Renée verzorgt de administratie en juf Lia zorgt voor de koffie en thee.    

In ons team gaan we binnenkort bespreken of we de groepen andere namen gaan geven. Tijdens de rapportgesprekken hoort u in 
welke groep uw kind gaat komen volgend schooljaar.                                           



 

LEGO wedstrijd 

Heb jij je legosteentjes nog, die aan de kaart vastzat? Breng ze mee naar school, de 

wedstijd gaat beginnen. In de klas zal je juf er meer over vertellen. Veel succes! 

 

Verkeersveiligheid rondom locatie Kanunnikensven 

Dit schooljaar is een groepje enthousiaste ouders samen met Denise aan de slag gegaan rondom verkeersveiligheid op 

locatie Kanunnikensven. Er is weinig verkeer rondom de school, maar het moet wel duidelijk zijn voor iedereen dat je ma-

ken hebt met een schoolzone. 

Er is een verkeersonderzoek geweest en we hebben plattegronden aangeleverd. Dit heeft ertoe geleid dat er in de zomer-

vakantie aanpassingen zullen komen rondom de school, zoals markeringen schoolzone en duidelijke borden.  Voordat het 

zo ver is, zal eerst de buurt geïnformeerd gaan worden door de gemeente Eindhoven. 

Ons nieuwe schoolplein die na de zomervakantie klaar is, heeft een duidelijk afgebakend deel voor de taxi’s die de kin-

deren naar school brengen en ophalen. De kinderen stappen uit de taxi’s en lopen via een afgebakend looppad naar het 

schoolplein.  De eerste poort wordt dus ook alleen nog maar gebruikt door de taxi’s. 

Voor ouders die hun kind met de auto naar school brengen, moet u rekening houden met de 1 richting weg. U kunt uw 

kind bij de 2e poort uit de auto zetten, zodat het meteen op het schoolplein staat.  

Als uw kind met de fiets naar school komt, kunt u het beste binnenkomen door de 3e poort. De fietsen kunnen veilig ge-

parkeerd worden in de afgesloten fietsenstalling. En alle kinderen lopen over het schoolplein met de fiets aan de hand. 

De kinderen die lopend naar school komen, gebruiken de 2e of 3e poort. De 1e poort is alleen voor de taxi’s. 

 

 

 

De AVG: de nieuwe privacywet 

Vanaf 25 mei is de nieuwe privacywet van kracht. Deze wet beschermt de burgers rondom het verwerken en opslaan van 

de persoonsgegevens. Ook op onze school hebben we belangstellend gekeken naar de nieuwe wet. Op onze website is 

het privacy statement geplaatst en onze website heeft een SLL certificaat. 
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Bedankt! 

Wat fijn dat we dit schooljaar zoveel hulp hebben gehad van de ouders van 

onze school. 

We denken aan hulp bij de vieringen, versieren van de school, het vervoeren 

van kinderen naar een uitje, het maken van hapjes, het helpen in de groepen, 

etc. 

Mede dankzij jullie kunnen we deze activiteiten blijven aanbieden.  

Samen kunnen we meer, dank, dank, dank! 

 

Vanuit Lumens 

“Mam… ik verveel me zo….” 

De vakantie komt eraan. Voor veel mensen tijd voor ontspanning, leuke dingen doen en genieten met elkaar.  

Er zijn gezinnen die misschien 1 of 2 weken naar het buitenland gaan of die in Nederland hun vakantie doorbren-
gen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die niet weggaan.  

Los van een eventuele vakantie weg van huis, zijn er altijd nog een paar weken die thuis doorgebracht worden. We-
ken waarin kinderen zich kunnen gaan vervelen en waarin ouders soms het gevoel krijgen dat ze veel energie moe-
ten steken in het bezighouden van hun kinderen. 

Kunt u ook tips of ideeën gebruiken voor thuis of voor onderweg?  

Bijvoorbeeld: 

 wat kinderen kunnen doen wanneer ze zich vervelen, 

 welke uitstapjes je kunt maken in Nederland, 

of hoe kinderen zich langere tijd kunnen vermaken op de achterbank? 

 

Neem dan contact met mij op!  

Naast deze praktische tips kunt u natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.  

U kunt mij altijd bellen /of aanspreken. 

 

Tot ziens, 

Mia van der Heijden, pedagogisch ondersteuner, telefoonnummer 06-51058857 e-mail  

mvanderheijden@lumenswerkt.nl  
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Herhaling vakantierooster 2018-2019 

 

Herfstvakantie: 15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019                                      

Voorjaarsvakantie: 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019 

Goede vrijdag/meivakantie: 19 april 2019 t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart: 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019 

2e pinksterdag: 10 juni 2019 

Zomervakantie: 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 

 

Studiedagen: 

4 en 5 oktober 2018 

6 december 2018 

28 januari (aanpassing: hier stond eerder 18 februari) 

11 juni 2019 t/m 14 juni 2019 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen alvast een super fijne zomervakantie 

We zien elkaar weer op maandag 20 augustus op locatie Kanunnikenven! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz5KLlnY_aAhUJJ8AKHYKNDQsQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fschoolgameren.nl%2Fvakantierooster-2018-2019%2F&psig=AOvVaw14OfJAphXZq9xXjSR1GXaB&ust=1522333867951656

