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NIEUWSFLITS nr . 13

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Maart roert zijn staart! Vandaag extra merkbaar met
flinke windvlagen, dan weer zon of een regenbui. Gelukkig kunnen veel van de buiten-gym-lessen doorgaan, en anders bedenkt meester Daan een mooi alternatief. Deze week waren de groepen 8 druk in de
weer met het programma Strava, waarmee “getekend” kan worden op een plattegrond door een route
te lopen.

Inmiddels ben ik meestal op maandag-, dinsdag- en
vrijdagochtend aan het werk op school. Steeds meer
taken kan ik weer oppakken en uitvoeren, in afstemming met MT-leden Kim en Vera. Uren en taken worden steeds verder opgebouwd. Ik heb er plezier in en
het doet me goed. We zijn gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Ook voeren we
met alle teamleden reflectiegesprekken in de maand
maart. En heeft u deze mooie poster gezien?

Donderdag 11 maart 2021

In Geldrop kunt u de poster op verschillende plaatsen
zien hangen, om ouders eraan te herinneren dat hun
3-jarige peuter kan worden aangemeld op school. Inmiddels wordt er druk gebeld en voer ik intakegesprekken met (nieuwe) ouders. Dat lukt prima online,
via Teams.
Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO

de leerlingen gebleven zijn in hun leerproces zodat
we daar goed bij aan kunnen sluiten.
Mocht u na het lezen van de scores vragen hebben
neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.
Bij de kleuters worden geen CITO toetsen afgenomen.
Onlineles ten tijde van toetsen
Omdat komende weken alle leerlingen van groep 3
t/m 8 getoetst worden, zijn de mogelijkheden voor
het volgen van thuisonderwijs wat beperkt.
Mocht uw kind in quarantaine zitten dan hoort u via
de leerkracht welke momenten uw kind die dag online kan aansluiten bij de lessen in de groep.
Op de momenten dat de groep een toets maakt op
school vervallen de onlinelessen.
Nieuwe wijkagent
Heeft u als ouder een glimp opgevangen van de agent
vorige week op het schoolplein?
Onlangs is er een nieuwe wijkagent, Eric van Meerwijk, aangesteld voor de omgeving rond onze school.
Eric is al kennis komen maken met een aantal teamleden en heeft aangegeven ook graag gekend te worden door onze leerlingen. Hij zal hiervoor regelmatig
voor, tijdens of na schooltijd op het schoolplein aanwezig zijn.
In de toekomst zal hij, zodra corona het toe laat, een
voorstelrondje houden langs de verschillende groepen.

Geboren: Lux Cox
In de voorjaarsvakantie is Lux geboren! Dochter van
Gertjan en (juf) Kinzi (groep 8B) en zusje van Juul.
Van harte gefeliciteerd!
Toetsing en registratie LOVS in coronatijd
In de vorige Nieuwsflits hebben we u bericht over de
afname en registratie van de LOVS-toetsen die we de
komende weken afnemen.
Anders dan eerder gecommuniceerd is besloten om
de uitslagen van de toetsen wel in het systeem te zetten zodat u als ouder zelf kunt zien hoe uw kind
scoort op de vakken, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
Zoals CITO aangeeft moeten we de uitslagen voorzichtig interpreteren. Het gaat erom dat we zien waar

Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het basisonderwijs. Scholen geven een
of twee weken lang les over weerbaarheid, relaties
en seksualiteit. De projectweek helpt om deze
thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.
Vanaf a.s. maandag starten we in alle groepen weer
met de Lentekriebels. Jullie hebben enkele weken geleden via de leerkracht van uw kind(eren) het programma voor deze lessen ontvangen.
Nieuws vanuit de MR
Dinsdag 2 februari hebben we via teams een MR-vergadering gehouden. Daarop zijn kort de lopende zaken rondom Corona besproken. De MR is van mening
dat het beleid van school goed doordacht is en heeft
hierop geen aanmerkingen. Ook de ontploffing van
de gasflessen is kort besproken. De hoofdpunten van
de avond waren de begroting, de formatie voor volgend jaar en het jaarbord.

De begroting is door de GMR goedgekeurd, waarbij
ook een bedrag vrijgekomen is voor de klimaatbeheersing.
Kim gaat nu na of wij als school een verkoelingssysteem mogen, aangezien het gebouw van de gemeente is. We blijven dit als MR volgen.
Er is in de MR gesproken is over de formatie van komend schooljaar. Zoals het er nu uit ziet zal deze qua
grootte ongeveer gelijk zijn aan de huidige formatie.
Hoe de formatie komend schooljaar concreet ingezet
gaat worden wordt op een later moment besproken.
Alle lokalen van de school worden benut, er zijn geen
leegstaande lokalen.
Door de lockdown en alle energie die in het vormgeven van het thuisonderwijs is gaan zitten, zijn de punten van het jaarbord een periode vooruitgeschoven.
Het gaat daarbij vooral om het ontwikkelen van een
visie op leerlijnen en leerdoelen en hoe de methodes
daarvoor ingezet kunnen worden. Op het gebied van
rekenen is dit proces gestart en hier zal de komende
periode op doorgepakt worden. Verderop in het
schooljaar wil het team aan de slag met taal. De MR
waardeert het dat het team het jaarbord zoveel mogelijk probeert af te ronden.
De volgende vergadering is op maandag 22 maart.
Palmpasen
Op de kalender staat dat we op vrijdag 2 april een
Paasviering hebben. Vanwege Corona-maatregelen
kan deze viering helaas niet doorgaan.
Dit jaar vieren we daarom op vrijdag 26 maart Palmpasen in de eigen klas. Alle leerlingen krijgen op
school een Palmpaasstok die ze mogen versieren. Na
afloop mogen ze deze versierde stok mee naar huis
nemen.
True Friend komt eraan!
Ook onze school doet vanaf deze maand mee aan
een gloednieuw initiatief voor de bovenbouw. Het
heet True Friend en draait helemaal om vriendschap.
True Friend is een initiatief van samenwerkende lokale partijen en basisscholen in Geldrop-Mierlo, samen met de Gemeente.
Op 15 en 16 maart maken alle kinderen in onze groepen 7 en 8 tijdens de les al kort kennis met True

Friend, dat straks bestaat uit een heel seizoen van
avonturen en uitdagingen.
Samen met hun leerkracht gaan de kinderen maandag en dinsdag in de klas de eerste ‘Challenge’ aan.
Dat wordt een (virtuele) ontdekkingsreis, vol groepsopdrachten, langs interessante plekken in GeldropMierlo. Zo maken de kinderen spelenderwijs mee wat
True Friend is en waarom het zo leuk is om je straks
op te geven.
Want na die eerste kennismaking in de klas kan elk
kind zich gratis aanmelden als ‘True Friend’.
Aanmelden, met toestemming van ouders, is eenvoudig, via www.true-friend.nl.
Voor alle kinderen die meedoen aan True Friend zijn
er het hele schooljaar door diverse gratis avonturen
en uitdagingen. Daarbij ontdekken ze samen met
(nieuwe) vriendjes wat er hier in ons dorp allemaal
nog te ontdekken valt. Zoals ontsnappen uit Escaperoom Geldrop of toch liever je eigen filmfestival helpen organiseren in Centrum Hofdael? Het kan zomaar
gebeuren, met True Friend.
De reeks aan avonturen en uitdagingen is zó gevarieerd dat er altijd iets te ontdekken valt. En is een bepaalde Challenge niet spannend genoeg (of juist te
spannend?), dan doe je gewoon mee aan de volgende. Want meedoen en je aanmelden mag altijd,
ook als je pas later aansluit.
Alle avonturen spelen zich af in Geldrop-Mierlo én in
de speciale App van True Friend. Die app is gratis via
de Apple Store of Google Play en ook te bekijken via
www.true-friend.nl. Download alvast de app en maak
samen met je kind een profiel aan! Speciaal voor de
introductie op maandag 15- en dinsdag 16 maart mogen de kinderen voor deze keer, als ze een telefoon
hebben, die ook meenemen in de klas. Spannend!
True Friend – da’s voor echte vrienden

Jarigen

Stichting Spelend Kamperen

Tot 25 maart 2021
11 mrt

Maaike

6B

11 mrt

Mik

5B

12 mrt

Juf Maartje

3C

13 mrt

Noëlle

5B

13 mrt

Juf Kinzi

8B

14 mrt

Joep

0-1-2B

15 mrt

Juf Lieke

5B

16 mrt

Feline

7A

16 mrt

Teun

7A

16 mrt

Noah

0-1-2D

16 mrt

Sverre

3B

17 mrt

Tom

3A

17 mrt

Tess

5B

18 mrt

Toon

5A

20 mrt

Jill

0-1-2D

20 mrt

Wout

0-1-2C

20 mrt

Kyan

4A

21 mrt

Kjeld

3C

22 mrt

Luka

3C

23 mrt

Jolijn

4B

23 mrt

Juf Yvonne

3C

23 mrt

Jace

4A

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma. 15 maart: Week van de Lentekriebels.
Week van 8 en 15 maart: Koffie-momentje met de
leerkracht per groep online.
Ma. 22 maart: MR-vergadering.

Ben je avontuurlijk, hou je van spelletjes, slaap je
graag in een tent en wil je nieuwe vrienden maken?
Dan is SSK kamp iets voor
S.S.K organiseert zomerkampen voor kinderen van 612 jaar
(groep 3 – groep 8). De zomerkampen worden gehouden in de bossen van Valkenswaard waar een grote
moderne blokhut en een 13 tal slaaptenten op ons
wachten. Op kamp is de dag gevuld met heel veel
buitenspelletjes (Stratego, Water-Spons-Vuur, etc.),
een thema toneelstuk, lekkere maaltijden van de
koks, een dag zwemmen in een tropisch zwembad en
op de laatste avond een kampvuur met bonte avond.
Een echt buitenspeelkamp dus.
Je kan je opgeven samen met vriendjes/familie/kennissen etc.
Wil er niemand mee maar wil jij wel graag op kamp?
Geen probleem, op SSK-kamp heb je zo nieuwe vrienden gemaakt.
De kosten bedragen € 95,- per kind. Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie over het zomerkamp en inschrijven kijk je op onze website: www.spelendkamperen.nl
Kampweek 1: 25 juli – 31 juli
Kampweek 2: 1 augustus – 7 augustus

