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Algemeen

Beste ouder, verzorger,
Aanstaande dinsdag is er niet alleen het vertrouwde Sinterklaasfeest, maar is het ook een spannende dag in de
Tweede Kamer. Daar wordt namelijk de onderwijsbegroting behandeld en liggen de eisen van de vakbonden op
tafel.
Vooruitlopend op de uitslag van dit debat hebben een aantal bonden al een staking aangekondigd en wel op 12
december.
Ook nu is de stakingsbereidheid onder het personeel heel groot. Slechts 3 van de ruim 30 medewerkers voelen
niet veel voor een staking, de rest is unaniem voor staken. Dat betekent dat ik het onderwijs op 12 december
niet kan garanderen en de scholen dus moet sluiten, tenzij de Tweede Kamer de eisen van de bonden, werkdruk
verlaging en salarisverbetering, overneemt.
Ook Nummereen (BSO)geeft aan dat zij geen opvang kunnen bieden door gebrek aan personeel, dus er is die
dag ook geen opvang.
Het is duidelijk dat de standpunten verharden en dat ook de acties een steeds serieuzer karakter krijgen. Dat
spijt mij, maar staken is een recht en ik wil en kan niemand dat recht ontzeggen.
De harde werkelijkheid is dat er vrijwel geen invaller meer te krijgen is. Konden we twee jaar geleden nog putten
uit een enorme hoeveelheid werkloze leraren, nu is het bijzonder moeilijk om nog personeel te vinden. Doordat
we nu intern alle zeilen moeten bijzetten om bij zieke collega’s de school door te laten draaien is de werkdruk
opnieuw toegenomen.
Samenvattend:
Tenzij…. de regering de eisen van de bonden honoreert:
•
•

zijn 12 december de scholen dicht
is er op die dag geen opvang beschikbaar

Ik laat u ten laatste 7 december definitief weten of de scholen dicht zullen zijn of niet.
Toch gaat het normale leven op de scholen allemaal door. Sinterklaas betekent weer de geur van pepernoten in
de school, mooie surprises en cadeautjes. Gewoon ouderwets gezellig.
Om de kinderen bij te laten komen van alle feesten zijn zij op 6 december vrij. De leraren zullen zich dan laten
scholen in het beter om kunnen gaan met leerlingen die gedragsproblemen vertonen. Dit in het kader van
Passend Onderwijs.
’s Middags zullen wij ons bezig houden met de zithouding en het gebruik van de tablets van onze leerlingen. Een
aantal leraren heeft een middag scholing gehad, getiteld: ‘Zit Met Pit’ en zij zullen hun kennis met ons delen.
Ook zullen we een stap zetten in de richting van het openen van het digitaal ouderportaal. Ik hoop u daar in
januari verder over te kunnen inlichten.
En dan op naar de kerst. Het feest van het licht, de kerstbomen, de etentjes en de ingetogenheid.
Ik wens u een fijne sfeervolle tijd toe.
Met een vriendelijke groet,
Bas van den Bosch
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Ander schoolnieuws
Schoolfruit

Sinds drie weken maken we gebruik van het schoolfruitproject en dit bevalt erg goed.
De kinderen hebben de volgende fruitsoorten aangeboden gekregen: appel, peer, banaan,
worteltjes, ananas en sinaasappel. Regelmatig geeft een leerling aan dat hij/zij het fruit niet lust,
maar we zien steeds vaker dat ze het toch eens willen proeven.
Komende week krijgen de kinderen kaki, ananas en peer.
Wilt u weten welk fruit/groente er per week aangeboden wordt, dan kunt u dat op de volgende site bekijken:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Leerkrachten-PO/Leveranciers-1/Vitamine-Zo-1.htm
We houden niet altijd de volgorde van de website aan, omdat op woensdagochtend twee ouders ons komen
helpen met het snijden van het fruit. We kiezen dan het fruit uit dat het lastigste is om te snijden.

Nieuws van de oudervereniging

Om diverse activiteiten op onze school op een fijne manier vorm te kunnen geven vragen wij als oudervereniging
aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. U heeft hiervoor een machtiging tot automatische incasso ingevuld. De
ouderbijdrage wordt in januari geïnd. Voor kinderen die na 1 januari instromen, zal dit in april gebeuren.
Aangezien het kalenderjaar bijna afgelopen is, zijn wij op zoek naar twee personen die onze kas willen
controleren. Wilt u dit voor ons doen, dan kunt u zich opgeven bij sborrenbergs@kempenkind.nl

Sinterklaas

Ook dit jaar zal Sinterklaas met zijn Pieten onze school weer bezoeken.
Dat zal zijn op dinsdag 5 december.
We verwachten Sinterklaas ’s morgens om 8.25 uur op het schoolplein, waar we hem en de pieten met zijn allen
zullen verwelkomen.
Sinterklaas blijft de gehele ochtend op onze school. Eerst brengt hij een bezoek aan de kleutergroep en groep 3
en 4. Als hij daarna nog tijd over heeft, brengt hij ook een kort bezoekje aan de overige groepen.
Alle kinderen zijn op dit moment druk bezig met het knutselen, zingen, toneel spelen en dansen om Sinterklaas
en de pieten een leuke ochtend te bezorgen.
Na afloop zullen we met zijn allen de Sint en de pieten uitzwaaien.
De kinderen van groep 5 t/m 8 verrassen elkaar met een zelfgemaakte surprise. De surprises van groep 6 t/m 8
worden op dit moment tentoongesteld op het leerplein van groep 7-8. Groep 5 mag kiezen of ze de surprise al
eerder meenemen en bij de tentoonstelling erbij zetten of op maandag 5 december meenemen. Wilt U deze
surprises bewonderen, kom dan na schooltijd maar eens kijken op het leerplein boven. Het is zeker de moeite
waard!

Leerlingenraad

Hallo allemaal,
Als eerst heel erg bedankt voor de ideeën uit de ideeënbus.
De leerlingenraad is donderdag 16 nov. weer bij elkaar gekomen.
In deze vergadering hebben we het over het buitenspelen gehad.
We gaan dit nog bespreken in de klassen.
Je kunt nog heel het jaar ideeën in de ideeënbus doen.
Groetjes Jop en Maud
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Schaatsen groep 3 t/m 8

Stichting Winterfeesten Reusel-De Mierden heeft groep 3 t/m 8 weer uitgenodigd om in Reusel te komen
schaatsen. Alle groepen mogen op woensdag 13 december gaan schaatsen.
De groepen 3 + 4 + 7 vertrekken meteen om 8.30 uur met de bus, verzorgd door Touringcarbedrijf Jack de
Kort, naar Reusel. Ze mogen van 9.00 tot 10.30 uur schaatsen. Ze mogen fruit en drinken meenemen.
De groepen 5 + 6 + 8 vertrekken om 10.30 uur en mogen van 11.00 uur tot 13.00 uur schaatsen. De kinderen
mogen middageten en drinken meenemen naar de schaatsbaan.
Wat meenemen?
Kinderen die zelf schaatsen hebben, moeten deze meebrengen. Mocht je geen schaatsen hebben, dan stelt de
organisatie deze gratis ter beschikking. Zorg dan dat je je schoenmaat weet en neem een (extra) paar dikke
sokken mee. Advies: draag dikke, vooral lange sokken in de schaatsen om blaren te voorkomen.
Zorg voor warme kleding en handschoenen (ook ivm veiligheid).
Let op! Handschoenen zijn verplicht!
Veel plezier op de schaatsbaan!

Kerst 2017

Donderdagavond 21 december vieren we samen Kerst. Dit doen we van 18u tot 20u 's avonds. De avond
wordt ingevuld met een kerstmarkt. Het goede doel van deze markt is de Alpe d'HuZes. Juf Hanneke gaat
deze namelijk fietsen.
Op deze avond verkopen we lekkernijen en zelfgemaakte artikelen.
We zoeken nog ouders om ons op deze avond te helpen. Je begeleidt dan één uurtje een
activiteit.
Heb je interesse, mail dan even naar juf Anne (averspaandonk@kempenkind.nl of juf Marlou
(mplas@kempenkind.nl).
We hopen samen te genieten van een sfeervolle kerstviering.
Aangezien de kinderen in de avonduren naar school komen, compenseren we deze uren in de middag en zijn
alle kinderen op donderdagmiddag 21 december vanaf 12.00 uur vrij.

Verkeersveiligheid

Medio oktober hebben we aan alle kinderen gevraagd op welke manier ze naar school zijn gekomen, het was die
dag droog weer. 18 % van de kinderen gaf aan dat ze lopend waren, 50 % was op de fiets en 32% was met de
auto gebracht. Met name het laatste percentage, met de auto naar school, viel ons op. Wij vinden dit een vrij
hoog percentage, aangezien de meeste kinderen dicht in de buurt van school wonen. Wij willen u vragen zoveel
mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen, dit in het belang van de veiligheid van de kinderen.
Op woensdag 8 november zijn alle fietsen van de kinderen uit groep 5 t/m 8 gecontroleerd op goede
fietsverlichting. Daarbij is gekeken naar goede verlichting én goede reflectoren. 18 van de 94 gecontroleerde
fietsen zijn niet goedgekeurd. Gelukkig hebben we een week later van sommige kinderen de fiets nog goed
kunnen keuren. Tip: controleer regelmatig de batterijen van de verlichting.
De kinderen van groep 5 t/m 8 doen dit jaar mee aan REFLECTIONDAY, waarbij zichtbaarheid en reflectie
centraal staan.
Reflectionday start jaarlijks op 1-12 van een jaar en eindigt op 21-1 van het daarop volgende jaar. Alarmnummer
112 willen we zo min mogelijk bellen voor verkeersongevallen en op 21-1 zijn de donkerste dagen al weer
nagenoeg verstreken. Dan zijn die cijfers ook mooi gespiegeld.
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Reflectionday wil vooral aandacht schenken aan goed zichtbare kleding en materialen bij basisschoolkinderen.
Verkeersveiligheid daar gaan we samen werk van maken. Zorg dat je gezien en geflitst wordt. Dit keer krijg je
geen boete, maar maak je kans op een mooie prijs!! De belangrijkste prijs is verkeersveiligheid, maar er is meer
te winnen!
Voorafgaand aan de start van het project hebben de leerlingen een presentatie gezien. Tijdens deze prestentatie
is ingegaan op de inhoud van het project. Ook het reflectiemateriaal (veiligheidshesjes, en klikarmbanden) zijn
uitgedeeld. Ieder kind kan vanaf 1 december volop reflecteren tot 21 januari. Je kunt 52 dagen lang goed zichtbaar
zijn en dus veilig deelnemen aan het verkeer.
Flitsteams
Er worden flitsteams ingezet om de kinderen te fotograferen die het reflectiemateriaal dragen. Niet alleen bij
schoolingangen, maar ook elders in de woonplaats bij bijvoorbeeld sportclubs, winkelcentra of evenementen.
Niet alleen op schooldagen, maar ook ’s avonds en in de weekenden. Iedereen mag mee flitsen en de foto’s
insturen! Voor meer informatie zie: www.reflectionday.nl
Zorg dus dat je geflitst wordt!
We hebben gemerkt dat het even wennen is voor de kinderen om een hesje te dragen. Is dat wel stoer? Wat
doen mijn vrienden en vriendinnen? Het zou erg mooi zijn als we er samen een gewoonte van kunnen maken.
Dus wilt u ook thuis stimuleren om de hesjes tijdens de donkere dagen te dragen?
We hebben ook hesjes besteld voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Zodra deze op school geleverd zijn, worden
deze aan de kinderen uitgedeeld.
Dus hopelijk zien we binnenkort alle kinderen ’s morgens met een hesje op school verschijnen.

Vertellen van bijbel verhalen op school deel 3
November 2017
Door: Jac Naus
Tweemaal mocht ik in de vergadering van een ouderraad komen praten over de vertellingen op school. De
ervaringen van de aanwezige moeders over de reacties van kinderen waren divers. “Die van ons vertelt bijna
nooit iets over school!” Als ik vraag: “Hoe was het op school!” krijg ik alleen als antwoord: “Goed!”. Andere
ervaringen, vooral bij meisjes, zijn wat uitgebreider, zeker als de ouder wat doorvraagt. Sommige kinderen
vertellen bij thuiskomst spontaan wat ze gehoord hebben van Jac. Anderen moeten er naar gevraagd worden.
Daarom stellen ouders voor dat zij te weten krijgen, over welke onderwerpen vertelt wordt. Dat kan via het
contactblad, maar ook via de klassenapp. Wanneer men thuis weet waarnaar gevraagd kan worden, is een
gesprek wat gemakkelijker aan te gaan. Ook foto’s die worden doorgestuurd of op de website komen zijn een
aanleiding tot een gesprek.
Afgelopen maand vertelde ik het verhaal van de ”Toren van Babel”, waarin de mensen probeerde de status van
God te bereiken door een hoge toren tot in de hemel te bouwen. Ze werden daarvoor gestraft doordat God
hen allerlei andere talen liet spreken zodat er een “Babylonische spraakverwarring” ontstond en de bouw een
chaos werd.
In december gaat mijn verhaal over de tocht die Josef en Maria maakten en de geboorte van hun kind. De ezel
vertelt het verhaal, want die heeft het allemaal meegemaakt. Vanuit zijn visie en ezellogica laat hij de kinderen
het verhaal van kerst en de vlucht naar Egypte meebeleven.
Mooi als u vraagt: “Waarover ging het verhaal van Jac, zo vlak voor kerstmis en “Wat vond jij ervan?”. Er zullen
zeker reacties komen als: “Dat verhaal ken ik al” – “Saai hoor!” – “Dat is niet echt gebeurd, toch!”- “Wat een
avontuur voor die ezel!” – “Wat moet dat baby’tje toch belangrijk zijn geweest. Het kreeg heel veel
belangstelling!”.
Misschien is het kerstverhaal toch de moeite waard om weer eens te vertellen!
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November 2017
Onderwerp: Externe activiteiten

Beste ouders,
Regelmatig willen wij kinderen meenemen naar tentoonstellingen, uitvoeringen, culturele activiteiten,
wandelingen, e.d.
Meestal concentreert zich dit rond een thema of onderwerp dat in de groep wordt besproken. De
activiteiten worden vermeld in de infoblaadjes en/of in de jaarkalender.
Omdat wij met veel combinatiegroepen te maken hebben, betekent dit dat we vaak een beroep doen
op ouders om deze groepen te begeleiden. Ouders zijn zeer bereidwillig en wij zijn blij met die hulp.
Het kan voorkomen dat de leerkracht bij de groep op school blijft en de ouders zelfstandig met een
groep kinderen een activiteit buiten school onderneemt. Dit houdt in dat de kinderen op dat
moment niet onder direct toezicht van de leerkracht staan.
De school blijft bij iedere activiteit onder schooltijd aansprakelijk voor uw kind. Toch kunnen wij ons
voorstellen dat u er bezwaar tegen zou kunnen hebben dat uw kind niet onder direct toezicht staat
van de leerkracht.
U heeft daarom het recht om bezwaar te maken. Dit moet u schriftelijk doen. Als u bezwaar maakt
zal uw kind op school blijven en een aangepaste activiteit aangeboden krijgen.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met een vriendelijke groet,
Namens de schoolteams,
Bas van den Bosch
Directeur
P.S.
1. Wanneer u kinderen vervoert per auto dient u een inzittende verzekering te hebben afgesloten.
2. Deze brief zal voortaan bij de inschrijving worden aangeboden.
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Nieuws uit de groepen
Groep 7

Beste ouder/verzorger,
De afgelopen periode zijn we gestart met ClassDojo. Na een periode dit gedaan
te hebben, merken we als leerkracht een positief effect bij de leerlingen. Daarom
hebben we besloten hier de komende periode mee door te gaan.
ClassDojo is een tool waarbij leerkrachten het positieve gedrag van kinderen kunnen stimuleren. De leraar
bepaalt samen met de leerlingen welke aandachtspunten er in de klas zijn. Iedere leerling heeft een eigen avatar
en kan als individu punten verdienen bij het tonen van positief gedrag. Deze punten kunnen leerlingen als klas
weer inwisselen voor iets leuks. Wellicht voor u een kans om hierover met leerlingen in gesprek te gaan.
Hebben ze al punten gekregen en waarvoor? Wij letten momenteel op onder andere: taakgerichtheid,
kleurenkubus en positief omgaan met elkaar.

Groep 7 en 8

Finn Wouters voorleeskampioen!!!
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 7 en 8 op
enthousiaste wijze boeken voorgedragen in hun klas. Van deze
groepen mochten er 6 kinderen door naar de schoolfinale: Ise,
Jorn, Giel, Tuur, Lucia en Finn.
Na een spannende finale is Finn Wouters de winnaar van D'n
Opstap geworden!!
Iedereen bedankt voor zijn/haar aandacht en Finn heel erg veel
succes met de volgende ronde.
Groep 8 zal hem aanmoedigen tijdens de gemeentelijke
voorleesronde

Ingezonden stukken
Nieuws van Nummereen

Openingstijden Clup
Wist je al dat sinds het nieuwe schooljaar de bso op d’n Opstap ook op woensdag geopend is? Heb je
interesse in onze bso? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Klantadvies & Planning via
info@nummereen.com of 0497-517814.
Kinderraad
Op woensdag 15 november vond er weer een nieuwe Kinderraadsvergadering plaats. Een aantal kinderen van
verschillende bso locaties vergaderden samen met onze operationeel directeur over de Clup. De Cluppers
vonden het een leerzame ervaring en hadden goede ideeën. De actielijst is al gemaakt!
Dagopvang
We zijn begonnen met het thema ‘Ik ga naar buiten’. We hebben een mooie herfsttafel gemaakt van kastanjes,
eikels, nootjes en bladeren die we buiten gezocht hebben. Bij de herfst horen ook spinnetjes en die bungelen nu
bij ons aan een draadje. Het zijn mooie zwarte spinnetjes met wiebeloogjes. In november hebben we een
Fleurtjes dag! Wij nemen Fleur op een middag mee uit en zetten haar in het zonnetje. Dit alles omdat ze 10 jaar
in dienst is bij ons!
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Bso
Ook de Cluppers zijn druk met herfstactiviteiten. We maken egeltjes van eierkoeken, eikeltjes van donuts en
lekkere herfstsoep. Buiten gaan we opzoek naar mooie blaadjes, eikels, en spinnenwebben en we maken in een
doos een huisje voor de spinnen. Ook zijn we de inrichting van de bso aan het veranderen. Kinderen mogen
hierin mee denken en beslissen en maken op papier een schets wat ze graag willen terug laten komen!
Sinterklaas
Sinterklaas is in het land! En natuurlijk zijn ook bij Nummereen de kleine én grotere kinderen in de ban van de
goedheiligman. We wensen iedereen een hele fijne Sinterklaas!
Vakantieclup
Heel voorzichtig kijken we toch ook al uit naar de kerstvakantie.
De kerstvakantie staat in het teken van ‘Stralende sterren’. We bakken sterrenkoekjes en maken sterren van
vliegerpapier. Verder maken we leuke uitstapjes naar onder andere de schaatsbaan en volgen we een
workshop hiphop en rappen. We gaan er samen weer twee leuke weken van maken!
Het complete programma is te downloaden via www.nummereen.com/vakantieprogramma.
Net als voorgaande jaren besteden we rond de kerst weer aandacht aan Jukumu Letu. Sinds 2011 zijn we in
vriendschap verbonden met Jukumu Letu, dit is een kinderdagverblijf in Kenia. Regelmatig worden op diverse
locaties initiatieven ontwikkeld om geld in te zamelen voor dit Afrikaanse kinderdagverblijf en wij doen daar met
alle kinderen ook aan mee en gaan weer mooie knutselwerkjes maken die de papa’s en mama’s mogen kopen!

Ook je zwemdiploma A en B halen?

De gemeente Reusel-De Mierden vindt het belangrijk dat elk kind tenminste beschikt over een zwemdiploma
A. Dit is een basis voor ieder kind. Hiervoor werken we samen met stichting Leergeld Veldhoven en de
Kempen.
Met het project ‘Iedereen een A’ hebben de afgelopen jaren al ruim 20 kinderen hun zwemdiploma A gehaald.
Het gaat hierbij om kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar waarvan de ouders de zwemlessen zelf niet (meer)
konden betalen.
Bij het zwemdiploma B wordt verder aandacht besteed aan de zwemveiligheid en aan alle vaardigheden die je
tegenwoordig nodig hebt om te zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op en in het
buitenwater. Bij het behalen van elk diploma wordt een kind vaardiger en is het zwemmen veiliger.
Daarom ondersteunen we nu ook met het behalen van zwemdiploma B voor kinderen (in de leeftijd van 6 tot
18 jaar) waarvan de ouders het niet (meer) zelf kunnen betalen.
Heeft uw kind alleen zwemdiploma A gehaald of nog helemaal geen zwemdiploma? Mogelijk komt u in
aanmerking voor een bijdrage. Ook als u al gebruik maakt van de participatie-regeling van de ISD, bestaat de
mogelijkheid om extra ondersteuning te krijgen voor zwemlessen.
Neem contact op met stichting Leergeld via www.leergeldveldhovendekempen.nl of 06-811 20 446 om de
mogelijkheden voor uw kind te bespreken.
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