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NIEUWSFLITS nr . 2

Nieuws van de directie
Kijkje in de groep
Vorige week hebben veel ouders gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het
groepslokaal en live kennis te maken met de groepsleerkracht(en). Veel leerlingen hebben toen trots hun
plekje, schriften en werkjes laten zien. We vinden het
fijn dat we dit door medewerking van ouders en leerkrachten ‘coronaproof’ hebben kunnen laten plaatsvinden.
Coronaregels
U ontving gisteren via ParnasSys de beslisbomen om
te helpen bij de vraag of een kind met verkoudheidsklachten wel/niet naar school mag.
Een aanvulling daarop voor de ouders van groep 1-2
en 3:
Omdat de groep leidend is valt een 6-jarige uit groep
2 onder de beslisboom 0 t/m 6 jaar, maar een 6-jarige
uit groep 3 onder de beslisboom 7 t/m 12 jaar.

Donderdag 10 september 2020

In geval van geen vervanging zijn we helaas genoodzaakt om een groep thuis te laten.
Verkiezingen KMR op Prinsjesdag
Op dinsdag 17 september is het Prinsjesdag; een belangrijke dag in Nederland. Onze Koning spreekt de
Staten Generaal toe en de begroting wordt toegelicht.
Op onze school is het ook een belangrijke dag, omdat
in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen worden gehouden
voor leden van de KMR, de Kinder Mee-denk Raad.
We dagen de leerlingen uit om de komende dagen in
de groepen campagne te voeren. In de volgende
Nieuwsflits kan ik u melden welke leerlingen in het
komende schooljaar de groepen vertegenwoordigen.
Verkeer rondom de school

De beslisbomen worden aangepast wanneer de situatie en maatregelen wijzigt.
Indien nodig ontvangt u op een later moment
daarom nieuwe beslisbomen.
We wijzen u hierop, omdat de beslisbomen in eerste
instantie misschien gelijk lijken, maar in werkelijkheid
toch een kleine wijziging bevatten.
Vervanging leerkrachten
U heeft er vast al over gehoord of gelezen; de wachttijd voor testmogelijkheden loopt op.
Afgelopen week hadden wij er op school ook al mee
te maken. Leerkrachten met verkoudheidsklachten
moesten een aantal dagen wachten voordat ze zich
konden laten testen en vervolgens nog een tijd op de
uitslag.
Hierdoor kan het voorkomen dat een leerkracht langere tijd afwezig is en dat er in een groep verschillende personen komen vervangen. We streven ernaar
om zoveel mogelijk met vaste vervangers te werken.
Tot op heden is het gelukt om de afwezige leerkrachten te laten vervangen.
Helaas kunnen we niet beloven dat dit zo blijft. Houd
u daarom, ook voor schooltijd, de mail in de gaten.

Op de foto hierboven is te zien hoe er de afgelopen
week aan de Papenvoort ‘schoolzones’ zijn aangebracht met als doel de verkeersveiligheid te vergroten.
We zien ook helaas dat er nog altijd gestopt wordt
door ouders die kinderen met de auto naar school
brengen op plaatsen waar dit niet mag.
Mocht u uw kind met de auto naar school brengen
dan kunt u uw kind veilig in- of uit laten stappen door
uw auto te parkeren in een parkeervak, op het kerkplein of in de Pastoor van Hoofstraat. Stoppen vóór
de school of op straat aan de Diepe Vaart is niet toegestaan.
We hopen op uw medewerking.

Jarigen
Tot 24 september 2020
10 sept Mika

5B

13 sept Pam

4B

13 sept Guus

4A

13 sept Evi

6B

13 sept Juf Antonet

Administratie

15 sept Juf Wilma

0-1-2A

16 sept Bram

6B

16 sept Niek

7B

17 sept Juf Nikki

0-1-2D

21 sept Saar

5A

22 sept Lucas

4B

22 sept Tess

6B

22 sept Loek

0-1-2B

22 sept Janneke

8B

23 sept Cato

8A

23 sept Cayleigh

8B

Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Di. 15 sept. KMR-verkiezingen groep 5 t/m 8
MR vergadering
Do. 17 sept. Ontruimingsoefening (middag)
Ma. 21 sept. Week tegen pesten
Di. 22 sept. KMR-vergadering (13.00-14.15 uur)
Kunstkwartier
KIES JE INSTRUMENT!
Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou leuk? Klarinet
of toch gitaar? Misschien piano….
of trompet ! Maar slagwerk is
ook wel erg gaaf…
Het kiezen van een instrument valt niet mee, er zijn
zoveel mogelijkheden en vooral ook zoveel leuke instrumenten. Het liefste zou je eerst alles uit willen
proberen voor je een keuze maakt!

Dat kan tijdens de cursus Kies-je-instrument!
Twaalf weken lang krijg je de kans om verschillende
instrumenten uit te proberen. Elke les is een ontdekkingsreis op een nieuw instrument: hoe voelt het instrument, hoe speel je op het instrument.
De instrumenten die zeker aan bod komen zijn: viool,
cello, gitaar, harp, klarinet, saxofoon, blokfluit,
dwarsfluit, trompet, slagwerk, piano, keyboard en accordeon. We nemen alle voorzorgsmaatregelen in
acht m.b.t. Corona.
Startdatum: dinsdag 15 september of donderdag 17
september
Doelgroep: kinderen groep 4 en 5
Aantal lessen: 12 lessen
Lesdag: dinsdag locatie SCC Hofdael, Molenstraat 25,
Geldrop, donderdag, Dommeldalschool, Benedenbeekloop 93, Geldrop
Lestijd: 15.30 uur-16.30 uur
Prijs: € 99,Voor verdere info of aanmelden: www.kunst-kwartier.nl Aanmelden voorafgaand aan de lessen
Voor de jongere broertjes of zusjes en de vaders en
moeders, opa’s en oma’s hebben we ook MUZIEKPLEZIER VAN 0-4.
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Samen in de kring.
Het kind op schoot.
15 lessen zingen, springen, dansen, musiceren, luisteren en nog veel meer! En maar prikkelen die ontluikende fantasie! Met allerlei instrumentjes en materialen.
Vanuit de veilige haven van de herhaling maar ook via
spannende uitstapjes naar nieuwe repertoire! Thematisch komen lente, Pasen, Sint et cetera voorbij
net als de handelingen van alledag en tandenpoetsen
was nog nooit zo leuk!
De groepen worden zoveel mogelijk op leeftijd ingedeeld. Alles in overleg.
Muziekplezier van 0 tot 4? Nou, het plezier spat er af!
Voor de kleintjes én hun (groot)ouders.
Startdatum Geldrop: woensdag 16 september
Doelgroep: kinderen van 0-4
Aantal lessen: 15 lessen
Lesplaats: SCC Hofdael
Lesdag: woensdagochtend, tijd afhankelijk van de
leeftijd, ook andere locaties/lesdagen mogelijk
Prijs: € 115,Meer info: www.kunst-kwartier.nl
Aanmelden voorafgaand aan de lessen

SE.NL

Deze herfstvakantie wordt De Musical4daagse
georganiseerd in het Parktheater Eindhoven.
De Musical4daagse is ontwikkeld voor kinderen vanaf
6 jaar om kennis te laten maken met musical.
Samen met het Parktheater Eindhoven proberen wij
zo veel mogelijk kinderen het theater binnen te krijgen op een laagdrempelige manier.
4 dagen zingen, dansen en acteren met op de laatste
dag een presentatie voor de ouders. Het is voor de
kinderen een unieke kans om aan hun zelfvertrouwen, samenwerking en talent te werken!
WANNEER:

19 okt t/m 22 okt
Voor wie: 6 t/m 12 jaar
inschrijven kan tot en met 5 oktober meer info :
www.musical4daagse.nl

Activiteiten LEEF
Het schooljaar is alweer een paar weken aan de gang.
Dat betekent dat vanuit LEEF weer wat leuke activiteiten op de planning heeft staan. Hieronder vind je
een deel van de komende activiteiten. Uiteraard zullen daarna nog meer activiteiten volgen.
Nationale Sportweek (klik hier)
Leef Sportief & Creatief (klik hier)
Herfstvakantie – Step2Sport (klik hier)
Alle activiteiten hebben de voorkeur om vooraf in te
schrijven. Dit kan via de doorklik linken bij de activiteiten of via www.leefgeldrop-mierlo.nl.

