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NIEUWSFLITS nr . 3

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
In deze vijfde schoolweek hebben we een nieuwe
KMR geformeerd! Op/rond Prinsjesdag zijn in alle
groepen 5 t/m 8 verkiezingen gehouden en is een
vertegenwoordiger gekozen per klas. Maandag 24
september a.s. staat de eerste vergadering gepland
en in Nieuwsflits nummer 4 van 4 oktober stelt de
nieuwe Kinder Meedenk Raad zich graag aan u voor.
Ontruimingsoefening
Vanmiddag (20 september) werd aan beide locaties
een vooraf aangekondigde ontruimingsoefening uitgevoerd. Binnen 4 minuten stonden alle groepen, de
BSO medewerkers en onze gasten op de aangewezen
plek. Supergoed gedaan allemaal!
Het gaat erom dat de kinderen weten wat er van ze
verwacht wordt, wanneer het ontruimingssignaal
klinkt: helemaal goed.
Verkeerschaos
Regelmatig ontvangt de school klachten van buurtbewoners die overlast ervaren door - soms wel erg
onhandig - geparkeerde auto’s in hun straat; met
name aan de locatie Gildestraat. Een dringende oproep aan alle ouders die het betreft: zet de wekker 5
minuutjes eerder, zodat er tijd is om de auto in de
daarvoor bedoelde plekken te parkeren en een stukje
te lopen naar het schoolplein.
Aan de Pastoor van Hoofstraat is ruimte genoeg aan
beide zijden om te parkeren. Het is niet toegestaan
om op de rijbaan te stoppen en uw kind uit te laten
stappen; dit gebeurt nu toch regelmatig en zorgt voor
gevaarlijke situaties.
Ook de Diepe Vaart is een eenrichtingsstraat ZONDER
Kiss en Ride strook, het is niet de bedoeling dat u uw
kind daar uit laat stappen. Rijd even door naar een
parkeerplek of het kerkplein, waar meer ruimte is.
Alvast bedankt!
Oudervertelgesprekken
Volgende week starten in de groepen 1 t/m 7 de oudervertelgesprekken. We verwachten alle ouders om
met hen te spreken over het welbevinden van hun
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kind in de groep en op school. Van harte uitgenodigd!
In de App van onze school kunt u een gesprek inplannen met de leerkrachten van uw kind(eren), gebruik
de tegel ‘Schoolgesprek’, u komt dan in onderstaand
scherm.

Mocht het niet lukken; neem dan even contact op
met Antonet Burgers, via a.burgers@eenbes.nl
Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO
Hulp gevraagd
Voor het kamp van groep 8 zijn we op zoek naar leuke prijsjes, die de kinderen gedurende de bingo kunnen winnen. Heeft u thuis nog iets liggen, wat hiervoor geschikt is? Dan zijn wij er erg blij mee! U kunt
het inleveren bij de meesters van de groepen 8.
Dank u wel!
Voor het inleveren van speelgoed vorige maand. We
ontvingen een bedankberichtje van Roos Koopman,
zij mag op expeditie naar Noorwegen;
Ik ben na de speelgoedmarkt in Geldrop ook naar
een markt in Nederwetten gegaan met de spullen
die nog niet verkocht waren. Het was heel erg leuk
en er waren veel mensen die belangstelling hadden
ook kwamen er mensen langs de kraam die het
stukje in de nieuwsflits hadden gelezen en daar heel
enthousiast over waren. Uiteindelijk heb ik 400 euro
opgehaald! Dank je wel, allemaal!

We hopen dat u meehelpt met het inzamelen van
statiegeldflessen voor de droom van onze oudleerlinge Floor Drost…. U kunt de flessen in de blauwe krat bij het podium aan de Papenvoort inleveren!
Hallo allemaal!
Ik ben Floor Drost, 15 jaar en ik zit in 4 VWO op het
Augustinianum. Daarvoor zat ik zelf op het St. Jozef.
In maart dit jaar ga ik, samen met 19 anderen uit de
4e, naar Lesotho, een land midden in Zuid-Afrika.
Daar ga ik ontwikkelingshulp bieden om de toekomst
van de inwoners van Lesotho te verbeteren.
Ik doe mee aan het project, omdat ik de verdeling
van armoede en rijkdom in de wereld altijd al heel
raar heb gevonden. Want hoezo zou de plek waar je
geboren bent, invloed hebben op je toekomst en
welvaart?! Ik wil hier heel graag iets aan doen! En dat
kan ik nu met dit project!
Tijdens het project ga ik o.a.
Wonderbags (zie afbeelding)
verspreiden. Wonderbags zijn
een soort grote theemutsen,
waar je een pan met kokend
eten in kunt zetten. Eten blijf
in een Wonderbag uren doorgaren. In die uren kunnen de Afrikaanse vrouwen hun
tijd nuttig besteden: ze kunnen bijvoorbeeld kralenkettingen maken of op het land werken. Van het geld
dat ze daarmee verdienen, kunnen hun kinderen naar
school! Ook staan de vrouwen veel minder in de rook
van het vuur. Dat zorgt er weer voor dat hun gezondheid erop vooruitgaat. Op de lange termijn zijn Wonderbags dus echt fantastisch!
Zo’n reis kost natuurlijk wel heel erg veel geld. Maar
jullie kunnen mij helpen! Tot de herfstvakantie kunnen de kinderen namelijk lege flessen meenemen
naar school. Met het geld dat ik daarmee ophaal,
hoop ik een eind te komen! Ik zou het dan ook super
vinden als jullie me helpen!

Groetjes, Floor Drost.

Ze zijn er weer! Sjors Sportief en Sjors Creatief
Op woensdag 3 oktober is het zover. Sjors Sportief en
Sjors Creatief gaat weer beginnen. Wil je allerlei leuke activiteiten leren kennen, maar niet direct lid worden van een (sport)vereniging of club? Meldt je dan
aan via Sjors Sportief en/of Sjors Creatief voor diverse
activiteiten!
Op maandag 24- of dinsdag 25 september krijgen
jullie bijna allemaal een prachtig kleurrijk Sjorsboekje dat wordt uitgedeeld op jou school. Jullie
kunnen kiezen uit ruim 60 leuke activiteiten. Naast
het uitproberen van heel veel sporten kunnen jullie
ook weer met Sjors Creatief meedoen. Bijvoorbeeld
cupcakes versieren, koken, muziekinstrumenten bespelen, mozaïeken, sterrenkunde, spelen in de natuur, toneelspelen, tekenen & schilderen... Kortom:
voor ieder wat leuks.

Vanaf woensdag 3 oktober 15:00 uur kunnen jullie je
inschrijven via www.sjorssportief.nl en/of
www.sjorscreatief.nl. Voor meer informatie: neem
dan een kijkje op de website of neem samen met je
ouder(s) contact op met de buurtsportcoaches: sportenbewegen@levgroep.nl.

Speelgoedbeurs 5 november Speel-o-theek Ukkie
Mierlo – Speel-o-theek Ukkie houdt op maandag 5
november de jaarlijkse speelgoedbeurs. Net als vorig
jaar wordt de speelgoedbeurs gehouden in de twee
zalen van ’t Patronaat in Mierlo.
Wilt u speelgoed verkopen?
Heeft u speelgoed, spelletjes, puzzels, fietsen, etc.
waar uw kind(eren) en/of kleinkind(eren) niet meer
mee speelt(spelen) en het speelgoed verdiend een 2e
kans? Neem dan contact op onderstaande medewerkster van de Speel-o-theek.

Jarigen
Tot en met 4 oktober 2018

Wilt u speelgoed kopen?
21 sept

Veerle

7B

21 sept

Saar

3A

22 sept

Lucas

0-1-2E

22 sept

Janneke

6B

23 sept

Cato

6A

23 sept

Cayleigh

6B

26 sept

Ravie

8B

26 sept

Juf Astrid

4A

27 sept

Merijn

0-1-2E

29 sept

Irene

8A

30 sept

Bruno

8B

4 okt

Fleur

4A

4 okt

Juf Vera

5A

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma. 24 sept: KMR-vergadering 13.00-14.00 uur
Do. 27 sept: Oudervertelgesprek groep 1 t/m 7
Ma. 1 okt:

Oudervertelgesprek groep 1 t/m 7

Wo. 3 okt:

Start Kinderboekenweek
Oudervertelgesprek groep 1 t/m 7

Do. 4 okt:

Dierendag

Noteer alvast 5 november in uw agenda! Maandagavond om 19.00 uur begint de verkoop en duurt tot
20.30 uur. Al het ingebrachte speelgoed staat soort
bij soort in de 2 zalen van ’t Patronaat (Heer van
Scherpenzeelweg 14, nabij de kerk). De entree is
€ 1,00 p.p. (kinderen gratis).
Lijsten voor de verkoop van speelgoed zijn verkrijgbaar bij: Ingrid Verrijt (0492-665200) of via ipmverrijt@onsbrabantnet.nl

Woensdagmiddag: Kinderen creatief
De openingstijden van ’t Saam, Hekelstraat 4 te Mierlo zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur - 11.30 uur
13.30 uur - 16.30 uur zaterdag van 9.00 - 11.30 uur
dinsdagavond van 19.00 - 22.00 uur www.tsaam.nl
Op woensdagmiddag kunnen de kinderen van groep
3 t/m 8 op ‘t Saam creatief bezig zijn.
De groepen worden gesplitst in onderbouw (3,4,5) de
ene week, bovenbouw (6,7,8) de andere week. Elke
middag maken de kinderen een leuk werkstuk en
deze kunnen ze aan het eind van de middag mee naar
huis nemen. Het doel is om met zoveel mogelijk verschillende technieken in aanraking te komen en iets
moois te maken.
Woensdagmiddag vanaf 24 oktober 2018 14.00 16.00 (één keer per 14 dagen, in totaal 10 bijeenkomsten)
Inschrijven op dinsdagavond 2 oktober van 19.00 –
20.30 uur

