
Nieuwsbrief maart 2019 

Beste ouders en verzorgers, 

 

We maken ons op voor Carnaval! 

Voor ieder kind mag dit een leuk feest zijn. De leerlingenraad heeft dit jaar meegedacht en er is een 

leuk programma uit gekomen. De raad van 11 is gekozen en zal de optredens gaan beoordelen die in 

de hal plaatsvinden. Hierna zal er een circuit zijn, waar de kinderen in iedere klas een leuke activiteit 

doen met een van onze collega’s. 

 

Vorige week stond de afsluiting gepland van het schoolthema vanuit Wetenschap en Technologie: “De 

ruimte”. We hadden de rode loper uitgelegd en om klokslag half 7 stroomden papa’s, mama’s,  

broertjes, zusjes, opa’s en oma’s de school binnen. Wat was het leuk!  

Verderop in deze brief kunt u er meer over lezen. 

 

Op onze school werken leerkrachten fulltime en parttime.  We willen graag dat  

wanneer er 2 parttime leerkrachten, samen een groep draaien, dat deze leerkrachten op dezelfde  

manier leiding geven aan de groep. Daarom heb ik voor de groep van juf Wendy en juf Marieke een 

andere keuze gemaakt. Juf Wendy en juf Lianne gaan samenwerken en juf Helma geeft onderwijsassis-

tentie in deze groep. De groep heeft onze volle aandacht, want de kinderen hebben te maken gehad 

met wisselingen. Samen gaan we ervoor zorgen dat uw kind goed verder kan leren. Mocht u als ouder 

van een kind uit deze groep vragen hebben, loop dan gerust even bij me binnen. 

 

Reserveert u 19 maart in uw agenda? We zien u dan op school voor het rapportgesprek. Vanaf unit 

geel en blauw komen de kinderen ook mee naar school, zij praten met behulp van het rapport over 

hun eigen ontwikkeling. Via het briefje en de weekkaart kunt u de voorkeur opgeven voor de middag  

of de avond. 

 

Dit jaar willen we alle ouders vragen om na het rapportgesprek (anoniem) een vragenlijst in te vullen 

via de tablets die op 19 maart klaar staan in de hal. We willen graag weten hoe tevreden u bent over 

de school. De vragenlijst bestaat over een aantal vragen en de antwoorden worden verwerkt in een 

schoolrapport. Dit wordt vervolgens gebruikt voor onze schoolontwikkeling. Juf Sonja, juf Audrey en ik 

zullen u ondersteunen bij het inloggen via de code die u na de rapportgesprekken ontvangt. 

 

We wensen jullie een hele leuke carnaval en een fijne vakantie! 

Groetjes Denise. 
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Belangrijke data  

in maart 

 

 



Afsluiting schoolproject Wetenschap en Technologie: de ruimte 

 

De afgelopen weken zijn alle  

groepen aan de slag gegaan met 

het thema: “De ruimte”. 

Vorige week donderdagavond  

stelde iedere groep in de klas het 

ruimte onderzoek ten toon. 

Bij meneer Servé kon je een 

plattengrondje ontvangen en in 

iedere klas een onderzoek doen 

om antwoorden op vragen te  

krijgen.   

 

 Hoe ontstaan de ringen om 

Saturnus? 

 Hoe ver staan de planeten uit elkaar? 

 Hoe ontstaan de donkere vlekken op de maan? 

 

In alle groepen hing veel werk over de ruimte. Op het taxiplein werden op 3 momenten een raket  

gelanceerd. Meneer Hans had hiervoor een systeem gemaakt en op veilige afstand zagen we de raket hoog te lucht 

in gaan. Wat een leuke avond, vol nieuwsgierigheid en stralende kinderen!  

          Super leuk dat u er was! 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 



PBS Goed gedrag kun je leren 

 

In iedere nieuwsbrief informeren we u steeds over onze het systeem wat we op 

onze school aan het opzetten zijn: PBS.  

Positive Behaviour Support betekent letterlijk: aanmoedigen en bevorderen van 

positief gedrag. De effecten zijn onder andere dat kinderen zich veiliger voelen 

en beter presteren.  

Misschien merkt u al dat uw kind praat over veiligheid, verantwoordelijkheid en respect, knap. 

We geven op onze school hier lessen over en praten met deze 3 woorden over zijn of haar gedrag.  

 

Hoe kan je ervoor zorgen dat jij respect laat zien? Want iedereen is anders en mag zijn wie hij of zij is. 

Hoe kan je ervoor zorgen dat jij veilig blijft reageren, ook als iemand jouw heeft geïrriteerd en je boos bent? Want 

wij maken de veilige school samen met elkaar. 

Hoe zorg je ervoor dat jij je verantwoordelijkheid neemt? Want iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. 

 

Buiten op het schoolplein zien we dat het voor een aantal kinderen moeilijker is.  We kijken daarom nu en na de 

carnavalsvakantie, samen met ons team, goed wat er nodig is voor de kinderen om ook fijn buiten te kunnen      

spelen. 
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Lekker sporten! 

 

Kies je Sport  
In de week van 13 maart ontvangt jouw kind weer een boekje van “Kies je Sport”. Kies je Sport is een project dat de 
mogelijkheid geeft om kennis te maken met een sport en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen kinderen ontdekken 
welke sport en sportaanbieder bij ze past.  
 
Meedoen 
Van 1 april t/m 19 mei bieden Eindhovense sportaanbieders kennismakingscursussen aan voor kinderen in het 
(speciaal) basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit twee tot vier lessen op de locatie van de sportaanbieder. Deze editie 
kan weer worden gekozen uit diverse cursussen, deze staan op eindhovensport.nl/kiesjesport. Het programma Kies je 
Sport wordt elk voorjaar en najaar herhaald, steeds met een nieuw aanbod.  
 
Inschrijven 
Inschrijven voor een cursus kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van 13 t/m 27 maart. Ouders maken op de website 
een account aan, selecteren de cursus en schrijven hun zoon/dochter in.  
De sportaanbieder ontvangt per e-mail een aanmelding met de gegevens. 

 
 
 
 
 

Hele fijne carnaval, namens ons hele team, we zien elkaar weer om maandag 11 maart. 
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Nieuws van Dynamo 
 
Word jij de nieuwe MasterChef van Stratum? Met MasterChef leer je alles over het werk van een chefkok! 
Welke materialen heb je nodig, hoe kun je het beste een ui snijden en natuurlijk ga je zelf aan de slag en tover je 
na een paar keer het lekkerste eten op tafel.  
Je krijgt je eigen kookschrift, waarin de lessen staan, zodat je ook thuis aan de slag kunt. Na 6 keer koken is bekend 
welk koppel naar de stadsfinale van MasterChef gaat. Daar mag je de strijd aangaan met anderen uit Eindhoven. 
 

Dus….durf jij deze uitdaging aan en ben 10-11-12 jaar? Geef je dan op voor 18 maart bij Désitée Willemen: 
d.willemen@dynamojeugdwerk.nl ( 06-11371363) 

 


