
Nieuwsbrief november 2018    

Beste ouders en verzorgers, 

De herfst is begonnen! Tegenover onze school is een mooi bos. De aflopen weken waren onze groepen 

hier veel te vinden. Lekker samen in de natuur. De jonge kinderen hebben gerubriceerd en verzameld 

in eier-dozen. En daar kun je prima mee rekenen. In het bos is veel te ontdekken, te onderzoeken en  

vragen over te stellen. Leren kan overal!  

 

Deze weken gaan we de sociaal emotionele ontwikkeling van alle kinderen van onze school in kaart 

brengen om vervolgens de goede dingen te doen voor ieder kind. We doen dat met vragenlijsten ZIEN. 

Mochten hier zaken uitkomen, kunnen we samen bespreken wat er nodig is tijdens de kind en rapport-

gesprekken eind november.  

Onze schoolverlaters zijn ook gestart met alle toetsen. Wat doen ze het goed! Samen zorgen ze voor 

een goede werksfeer, zodat elk kind zich zo goed mogelijk kan concentreren.  

Tussendoor kunnen de kinderen ontspannen en trots zijn op zichzelf en elkaar. 

 

Na de herfstvakantie zijn we met het hele team gestart met de aanpak PBS, we zijn erg enthousiast. 

We wilden graag allemaal op dezelfde manier reageren op gedrag van kinderen, zodat kinderen bij  

iedere leerkracht hetzelfde kunnen ervaren . Ook wilden we meer positief bekrachtigen, juist ook voor 

de kinderen die het vaak goed doen. Duidelijke afspraken, waarbij de kinderen het gedrag aanleren in 

leuke lessen. Vorige week rondom “Ik luister naar jou” en deze week “ik ben aardig voor jou”.  

In de school hangen de picto’s en we zien dat de kinderen heel bewust bezig zijn met sociaal gedrag, 

ook op onze speelplaats, fijn! 

 

Juf Inge heeft een nieuwe baan. Verderop in deze nieuwsbrief een stukje van haar. We wensen juf Inge 

heel veel succes en we zullen haar ontzettend gaan missen! 

 

We hebben ook weer bijzonder nieuws: op maandag 12 november komt Kipa, een bedrijf uit Zuid  

Korea, op werkbezoek naar onze school. In Zuid Korea scouten ze kinderen met talent voor techniek en 

dit bedrijf is heel nieuwsgierig hoe wij op onze school techniekonderwijs vormgeven. 

Op vrijdag 30 november komt de directeur Primair Onderwijs van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, 

Ria Westendorp, samen met de directeur van Techniektalent, voor een werkbezoek op onze school. 

Voor ons heel bijzonder, voor de kinderen maken deze bezoeken eigenlijk niets uit. Die gaan in alle 

groepen lekker door met ontdekken, onderzoeken, ontwerpen, durven, nieuwsgierig zijn en uitvinden 

tijdens de lessen Wetenschap en Techniek die we tijdens de werkbezoeken in iedere groep uitvoeren.  

Een hele fijne november maand allemaal, groetjes Denise  
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Dynamo en buurthuis het Akkertje 

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie al kunnen lezen dat we samen gaan 

werken met Simon en Emiel, jeugdwerker en sportwerker vanuit Jeugdwerk 

Dynamo, buurthuis het Akkertje.  

Meneer Jos is samen met Emiel in gesprek rondom bewegen en gymmen. 

Simon is in gesprek gegaan met juf Lianne en Denise.  

Simon gaat in de periode tussen kerst en carnaval, na schooltijd,  op onze 

school techniek-activiteiten aanbieden voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.  

Simon zal na de kerstvakantie de betreffende groepen op school gaan bezoeken en vertellen wat de naschoolse activiteit  

“Techniek” in gaat houden. Hierna kunnen de kinderen zich gaan opgeven. Dynamo Jeugdwerk vraagt een kleine vergoeding 

van 1 euro per activiteit. We houden u op de hoogte! 

 

Is uw kind ziek? 

Mocht uw kind ziek zijn, willen we dit graag weten vóór half 9. U belt dan naar 040-2111822.  

We starten de dag om half 9, met de absenties op het digibord. De kinderen klikken zichzelf aan als ze de klas inkomen. 

Vervolgens starten we met de les. Kinderen die er niet zijn om half 9, kunnen zich niet aanklikken, staan op afwezig, dus onge-

oorloofd verzuim. Mocht u telefonisch hebben gebeld voor half 9, weet de groepsleerkracht dat uw kind ziek is. Het wordt dan 

goed ingevoerd als geoorloofd verzuim. 

Te laat komen is ongeoorloofd verzuim en dienen we te melden bij leerplicht Eindhoven. Mocht u dus te laat bellen, dus na 

half 9, staat dit ook in het systeem als ongeoorloofd. Daarom dus erg belangrijk: bellen vóór half 9. 

 

Nieuws van de leerlingenraad 

De eerste vergadering is geweest. De leerlingenraad is begonnen! De leerlingenraad en Denise zijn de school rond gaan lopen 

en hebben besproken waar we trots en blij mee zijn. Ook hebben we besproken of er verbeterpunten zijn.  

Aan het einde van de vergadering heeft de leerlingenraad 3 opgeschreven die zij willen gaan bespreken in de groepen: 

 

-We hebben nu in iedere groep 7 tablets, maar zouden er wel meer willen. Dat kost geld. Zouden we met zijn allen kunnen 

zorgen dat we geld gaan besparen op gas en elektriciteit door deuren goed dicht te doen en lichten uit te doen op de WC’s als 

je weg gaat? 

-Zou iedere groep van Unit geel en blauw mee kunnen begeleiden op het schoolplein om het goede sociale gedrag te laten 

zien? Dit kind moet zelf ook het goed voorbeeld laten zien. Dit kind kan ook een hesje aan, net als de leerkrachten. 

-Wat is er nodig voor de filmavond op vrijdag 9 november?  

 

Wat een geweldige leerlingenraad weer dit schooljaar. Volgende vergadering 22 november. 
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Rots en Water training op de reis van Brandaan 
 
Op onze school zijn we in september weer gestart met de Rots en Water trainingen in de Plusgroep, en in Unit Blauw met Groep van 
Kim en Jessica en Groep van Vivan.  
 
Op onze school vinden wij het 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 li-
chaamsbewustzijn helpt mee bij de ontwikkeling van zelfbeheersing en daarmee met het maken 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 commu-
niceren zijn de onderwerpen die bij Water horen. 
 
 
Er wordt een serie van 8 lessen gegeven door juf Jessica samen met de groepsleerkracht. 
De lesstof wordt ook geoefend in de klassen zodat de kinderen het eigen kunnen maken.  
In november start een tweede ronde met 3 nieuwe groepen. 
We wensen de kinderen veel succes met de lessen! 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Nieuws van Lumens 

Hoort wie klopt daar ouders?                                                                                                      
 
De Sinterklaas-periode betekent voor veel mensen gezelligheid: schoenen zetten, pepernoten strooien, wortels voor het paard en 
cadeautjes. 
 
Maar ook kan het gebeuren dat je kind extra druk wordt en slecht slaapt en voor ouders kan deze periode veel vragen oproepen zoals: 
wat vertel ik mijn kind wel en wat niet? Welk speelgoed is geschikt? Hoe vaak laat ik mijn kind zijn schoen zetten? Hoe ga ik om met 
afwijkend gedrag? Etc. 
 
Herken je dit en wil je hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. 
 
Naast deze praktische tips kunt je natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.  
Je kunt me altijd bellen. 
 
Tot ziens, 

 

Mia van der Heijden                                                                  

Pedagogisch ondersteuner 

Lumens | Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven 

Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven. 

06 51058857 

 

m.vd.heijden@lumenswerkt.nl | www.lumenswerkt.nl 
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Juf Inge heeft een nieuwe baan 

 
Na heel veel jaren met veel plezier op de reis van Brandaan te hebben gewerkt, ga ik nu  

starten met een nieuwe baan! 

Ik word ambulant begeleider bij de Externe Dienst van de SKPO. Een mooie nieuwe uitdaging waar ik 

heel veel zin in heb. Mijn nieuwe baan houdt in dat ik naar andere scholen in Eindhoven ga om leer-

lingen, leerkrachten en teams te helpen.  Dinsdag 13 november zal ik voor het laatst op school zijn. 

  

Wat zal ik de kinderen, mijn collega’s en jullie als ouders/verzorgers gaan missen!!!                         

Bedankt voor de fijne samenwerking en veel geluk en succes met uw zoon of dochter!   

Heel veel groetjes, juf Inge    

 

 

 

PBS  - Goed gedrag kun je leren! 
 
PBS staat voor Positive Behaviour Support; dit betekent letterlijk; aanmoedigen/bevorderen van positief 

gedrag. Op school zijn we begonnen met het werken met deze schoolbrede aanpak, waarbij leerlingen 

gestimuleerd worden zich positief te gedragen.  

De effecten hiervan zijn onder anderen dat kinderen zich veiliger voelen en beter presteren. 

  

We gaan uit van de kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.  

Daarbij horen gedragsverwachtingen die de we de kinderen op verschillende manieren aanleren.  

Elke week werken we met een gedragsverwachting die centraal staat. 

Vorige week was dit "Ik luister naar jou". Deze week: "Ik ben aardig voor de ander".  

Kinderen weten wat er van ze wordt verwacht. Goed gedrag wordt beloond met een zonnetje. 

Dit blijven we doen totdat de kinderen het gewenste gedrag helemaal  eigen gemaakt hebben.  

 

We weten dat kinderen die vaak positieve aandacht krijgen zich veilig voelen, meer zelfvertrouwen krijgen en 

beter gaan  presteren. Daarnaast is het en heel duidelijke aanpak voor kinderen die meer ondersteuning nodig 

hebben. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan ongewenst gedrag, maar die aandacht wordt bewust zo 

minimaal mogelijk gehouden.  

 

 

 

 



 Nieuws van meneer Jos: sportactiviteit en na-schools sporten 

 

Sportactiviteit: Donderdag 1 november gaan de inschrijfformulieren voor het basisschool schaatsfestijn mee naar huis.  

Alle kinderen van de basisscholen uit Eindhoven kunnen zich dit jaar inschrijven voor:  

-een schaatsrit van 20 minuten 

-een schaatsrit van 40 minuten 

 

Naschool sporten: Donderdag 1 november gaat het inschrijfformulier mee naar huis waarmee je je kunt inschrijven voor  

                                                                                     SUPER MARIO BROS 

Inschrijfformulier kun je inleveren tot en met 14 november met de bijdrage van 2 euro bij de eigen leerkracht 

of bij meneer Jos.  

Er kunnen zich maximaal 30 kinderen inschrijven, dan is de activiteit vol. Een groep bestaat uit 15 kinderen. 

Belangrijk 

Op onze school hebben alle ouders/verzorgers afgesproken met ons, of hun kind op onze website of internet mag.  

We noemen dit goed regelen van het portretrecht. 

Ouders hebben dit aan ons doorgegeven. Wij weten welke kinderen wel toestemming hebben en welke kinderen geen  

toestemming hebben. We zorgen ervoor dat de kinderen zonder toestemming niet zichtbaar op beeld komen of op internet  

verschijnen. 

 

Tijdens de werkbezoeken van Kipa het bedrijf uit Zuid Korea en het werkbezoek van Techniektalent en Ria Westendorp,  

zullen er opnames gemaakt worden voor een mini-documentaire. Deze mini-documentaire wordt uitgezonden in Zuid  

Korea en kunnen wij via You Tube gaan ontvangen. Tijdens het werkbezoek van Ria Westendorp zullen er beelden gemaakt   

worden die mogelijk op de website van Techniektalent geplaatst worden.  

 

Mocht u als ouder anders denken over het portretrecht dan u eerder hebt doorgegeven, dan horen we dit heel graag. Voor meer 

informatie over portretrecht, verwijs ik u naar onze schoolgids 2018-2019. 

Schaatsen kun je huren in de ijshal. Kosten hiervoor zijn €4,00,- Je ontvangt een medaille als aandenken aan het schaatsfestijn.  

Je familie,  vrienden en kennisen zijn welkom en krijgen gratis toegang tot de ijshal. Zij kunnen je aanmoedigen vanaf de  

tribune. Na afloop kan je gratis na-schaatsen op vertoon van je medaille. 

In de gymzaal staat een parcours. Daarin staan verschillende tikkers. Het doel van het spel is om heel het parcours af te leggen zonder getikt te worden. Lukt 

dit? Dan heb je een punt gescoord! 

De tikkers worden gewisseld, zodat iedereen aan de beurt komt als loper of tikker. 
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De (vrijwillige) ouderbijdrage 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Geniet u ook zo van deze  

activiteiten?  

Wij kunnen dit organiseren 

vanuit de (vrijwillige) ouderbij-

dragen. 

 Dit schooljaar is het bedrag 

vastgesteld op 15 euro per 

kind. We willen u vragen dit z.s.m. 

over te maken op: 

NL89RABO0153115475 

onder vermelding van de 

naam van uw kind.  

   Dank u, we gaan er weer  

       wat leuks van maken!  

Ouders vragen soms of zij ook 

een hoger bedrag kunnen over-

maken. Dat kan. In dat geval 

staat u vrij om te bepalen wat 

dat bedrag is.  

Het kan ook voorkomen dat 15 

euro veel is voor u. In dat geval 

zou de Stichting  Leergeld  

kunnen ondersteunen. 
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