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WEEK VAN DE PAUZEHAP
Van 7 t/m 11 oktober doen de groepen 5 t/m 8 mee aan de Week van de pauzehap. Dit is
een lesprogramma van ‘Ik eet het beter’. Dit is een educatief platform van Albert Heijn. De
AH ontwikkelt in samenwerking met het Voedingscentrum en NOC*NSF verschillende initiatieven die leerlingen van de basisschool actief aanzetten tot een gezonde leefstijl.
Tijdens de week van de pauzehap leren en ervaren leerlingen van de groepen 5 t/m groep 8
hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. Op dinsdag, woensdag
en donderdag krijgen ze een verantwoorde pauzehap aangeboden. U hoeft dan ook geen
groente of fruit mee te geven.
Naast een gezonde pauzehap zorgen lekker bewegen en ontspannen ook voor energie. Alle
kinderen krijgen een ‘Hocus- pocus pauzehap’, die ze ook thuis kunnen gebruiken.

VERVANGING ZIEKE LEERKRACHTEN
Het zal u vast niet ontgaan zijn, er is een groot tekort aan vervangers om zieke leerkrachten
te vervangen. Op veel scholen worden al leerlingen naar huis gestuurd, omdat de scholen
hun bezetting niet georganiseerd krijgen.
Het lijkt alsof er bij ons op school niets aan de hand is, maar ook wij moeten ons in allerlei
bochten wringen om zieke leerkrachten te vervangen. Meestal kunnen wij intern wel een
vervanging regelen, de IB-ers, de directeur, of ondersteunende leerkrachten gaan dan voor
de groep, maar dat gaat dan wel ten koste van hun eigenlijke werk, maar ook van de leerlingen. Extra begeleiding die wij onze leerlingen graag aanbieden kan dan vaak niet doorgaan. Ook kunnen wij niet garanderen dat er steeds dezelfde leerkracht als vervanger voor
een groep staat. Wij hopen voor dat laatste in ieder geval op uw begrip en hopelijk komt het
bij ons op school ook niet zover dat wij groepen naar huis moeten sturen.

HERHALING BOEKENBEURS 9 OKTOBER 2019 van 12.45-13.15
UUR
Groep 3 t/m 8
Vanaf 2 oktober nemen de kinderen een boek of boeken mee die ze voor 50 cent willen verkopen.
Op 9 oktober om 12.45 uur mogen alle kinderen op de boekenbeurs langskomen en een
boek kopen (gepast betalen). Om 13.15 uur sluit de boekenbeurs.
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het geld (denk aan portemonnee of broekzak).
Groep 1 en 2
De kleuters mogen vanaf 12.45 samen met hun ouders/opa of oma een boek komen kopen
voor 50 cent.
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OPVOEDEN IS SAMENSPEL
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over de week van de opvoeding.

INFORMATIEAVOND ZINDELIJKHEID
Op dinsdag 22 oktober organiseert de GGD een infoavond over bedplassen bij kinderen en
op dinsdag 12 november organiseert de GGD een infoavond over broekpoepen. In een extra
bijlage leest u meer informatie over deze avonden.

ONTRUIMINGSOEFENING
Afgelopen maandag heeft op school een geplande ontruimingsoefening plaatsgevonden. Zo
leren de kinderen wat zij moeten doen bij alarm op school. Ook is het voor de school een
test om te zien of alles werkt. We kunnen eventuele onvolkomenheden bijstellen. De oefening is prima verlopen. Binnen een paar minuten stonden alle kinderen van het Spilcentrum
met hun leerkrachten en pedagogisch medewerkers veilig op een van te voren afgesproken
plek op de speelplaats. Daarna zijn alle kinderen naar een verzamelplaats gelopen buiten de
school. Later dit schooljaar vindt er nog een onaangekondigde ontruimingsoefening plaats.

LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad heeft inmiddels al twee keer vergaderd. De eerste vergadering was vooral
bedoeld om kennis te maken met elkaar en te bespreken hoe de vacatures voor komend
schooljaar ingevuld gaan worden. Er is een voorzitter (Thomas), vicevoorzitter (Sophia D.) en
een secretaris (Caro) gekozen. Verder zijn er nog 4 leden (Lieke, Yfke, Joy en Semih).
De tweede vergadering hebben we vooral gesproken hoe de andere leerlingen op school in
contact met de leerlingenraad kunnen komen, maar vooral wat de leerlingenraad al heeft
bereikt en doet. De kinderen van de leerlingenraad gaan op bezoek in de verschillende klassen om dit te bespreken en ook om informatie op te halen in de groepen. Iedere groep heeft
vooraf de opdracht gekregen om een top 5 te maken van onderwerpen die leven bij de leerlingen. Ook is gevraagd om een top 5 te maken van speelgoed dat in de pauzes gebruikt kan
worden. De volgende vergadering van de leerlingenraad staat gepland op 29 oktober.

EEN ECHT ORKEST OP SCHOOL!
Dinsdag 1 oktober was het zover.
Seniorenorkest Eindhoven bracht met 45 muzikanten en een dirigent een bezoek aan onze
school.
Alle kinderen hebben kunnen genieten van het orkest in de gymzaal.
Er werd kennis gemaakt met alle instrumenten en we hebben mogen luisteren naar allerlei
liedjes. Er werd mee gezongen, ritmes geklapt en er werd natuurlijk flink geapplaudisseerd.
Het was een leuke, leerzame, muzikale ervaring!
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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