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Belangrijke data
28 september
30 september
5 oktober
12 oktober
16 oktober
19 – 23 oktober
26 oktober
30 oktober
30 oktober

Klein maar fijn…

(oktobober)

Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Start Kinderboekenweek
Dag van de leerkracht
MR-vergadering
Open podium alle kinderen ’s middags vrij
Herfstvakantie
Start thema “rollen in de groep”
Crea ochtend
Nieuwsbrief 3

Algemeen
Nieuwe beslisboom m.b.t. corona
Afgelopen week hebt u via email al een aanpassing van de regels omtrent het wel of niet naar school gaan van
kinderen gekregen. Inmiddels is de nieuwe beslisboom ook samengesteld. U ontvangt deze als bijlage bij
deze nieuwsbrief.

Luizencontrole zelf uitvoeren
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden ze zich in
leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Daarom is het
belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Omdat er momenteel geen controle op
school plaats vindt willen we u vragen zelf uw kind(eren) te checken op deze kleine kriebelaars. Op de website
van het RIVM staat een duidelijke handleiding en video hoe u dit kunt doen. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Zijn uw juiste gegevens bij ons bekend?
Op het moment dat uw kind is ingeschreven op onze school nemen wij alle gegevens op in onze leerling
administratie. Soms wijzigen deze gegevens in de loop der tijd. Wij vragen u wijzigingen van; GSM, mail, werk,
huisarts, noodnummers, allergieën of medicatie direct aan ons door te geven. Wij passen dit dan aan, om
adequaat te kunnen handelen mocht dit nodig zijn. Dus heeft u een wijziging laat het ons weten zodat u erop
kunt vertrouwen dat uw kind bij ons in goede handen is.

Even voorstellen….
Lois Bekkers
Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Lois Bekkers, ik ben 18 jaar oud en woon in Lieshout.
Ik zit in mijn tweede leerjaar op Hogeschool de Kempel. Mijn
keuze voor deze school is met name gericht op mijn grote
interesse voor kinderen. Altijd heb ik kinderen al een leuke
doelgroep gevonden. Mijn derde stageperiode zal ik volbrengen in
groep 4-5-6 bij juf Anita en juf Chantal. Je kan me hier elke
dinsdag en na voorloop van tijd ook donderdag vinden.
Ik kijk ernaar uit om de kinderen uit deze groep beter te leren
kennen en mijn ‘weg naar het juf worden’ te verbeteren door
middel van ervaringen die ik hier ga opdoen. Naast een goede
band met kinderen, vind ik het ook belangrijk om een
goede/leuke band te maken met ouders en verzorgers van de
kinderen die ik lesgeef. Ik ben altijd in voor een praatje!
Groetjes,
Lois Bekkers

Chaim Leunissen, stagiair groep 1-2-3
Hallo ouders, opa’s en oma’s en verzorgers,
Per 21 september loop ik iedere maandag stage in groep 1-2-3,
onder begeleiding van de “kleine” Marian en in goede
samenwerking met de rest van het team. In een aantal situaties
zal ik ook betrokken zijn bij lessen aan groep 4.
Jullie kinderen en ik hebben afgelopen maandag op een hele
leuke manier kennisgemaakt. Een paar voorbeelden:
Uit het interactieve kennismakingsspel blijkt dat “papa en
mama” met stip op nummer 1 staan als je vraagt “wie is je
grootste held/heldin?”
Ik kreeg heel vaak “nog een keer” te horen na het zingen van “Aadje Piraatje” bij groep 1 en 2.
En samen met groep 3 heb ik geoefend met schrijven: zij op papier en ik op het bord. In net schrift tegen een
verticale wand schrijven is tamelijk nieuw voor me.
Dat brengt me meteen op een paar wetenswaardigheden over mezelf:
- Per 1 september jl. begonnen als 1e jaars PABO student aan De Kempel Hogeschool (Helmond)
- Dat doe ik in deeltijd, naast mijn werkzaamheden bij Infoland BV in Veldhoven
- Jong van geest, ondanks mijn 44 jaar
- Woonachtig in Eindhoven
- Via mijn gezin verbonden met Scoutinggroep Graaf Folkert Bernadotte 2 (m.n. de verkenners, EMK
Nuenen (JO11), Harmonie Amicitia Helmond Brouwhuis
- Open en goedlachs
Tot slot, mijn “tegelwijsheid” is: Ieder mens moet leren totdat al zijn vingers even lang zijn. Dat geldt wat mij
betreft voor alles, niet alleen voor school- en zaakvakken, maar ook in termen van levenswijsheid en -doel.
Vanuit die gedachte is de PABO voor mij een hele logische stap: ik ben eraan toe en ik voel me zeer op mijn plek:
zowel in de opleiding als in het beroep.
Groetjes,
Meester Chaim

Esther Mayntz
Hallo Allemaal,
Ik ben Esther Mayntz en komend schooljaar loop ik stage op de St. Jozefschool.
Dit zal de eerste helft van het schooljaar in groep 6/7/8 van meester Dirk zijn.
Daarnaast ben ik 37 jaar, woon in Son en Breugel en ben getrouwd met Pieter
en moeder van drie kinderen: Rik (7) Stijn (4) en Koen (2).
Begin september 2019 ben ik aan de PABO “de Kempel” in Helmond begonnen.
Ik ben daarom nog redelijk nieuw in het onderwijs, maar verheug me op een
leuke en leerzame tijd op de St. Jozefschool!
Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te knutselen, op avontuur te gaan
met mijn kinderen en lekker te wandelen in het bos.

DE 10@10 CHALLENGE
KINDEREN IN BEWEGING
Deze week is het de Nationale Sportweek. Afgelopen woensdag hebben we hier met de hele school bij
stilgestaan (maar niet letterlijk!) door mee te doen aan de ‘10@10 CHALLENGE’. We zijn met de hele school om
10 uur, 10 minuten buiten gaan bewegen. Alles werd uit de kast gehaald. De kinderen hebben zelf een
hindernisbaan gemaakt van materialen, verschillende spelletjes gespeeld met een parachute, en ook
badminton, voetbal en touwtrekken waren van de partij. Het was zo leuk, dat we zelfs wat langer door zijn
gegaan. Al met al een hele gezellige challenge die voor herhaling vatbaar is!

Kids Society Erica

Niet alleen de basisschool opende haar deuren weer op
24 augustus. Ook de nieuwe BSO-groep de slingerapen is
toen van start gegaan! Dit is een BSO-groep voor de
jongste basisschoolleerlingen van BS Heuvelrijk, maar
ook kinderen uit Nederwetten zijn voortaan van de
partij. De Slingerapen draait naast de reeds bestaande
groepen de Beverbende en het Bonte paard.
Het werd een feestelijke eerste dag met natuurlijk iets
lekkers erbij voor alle BSO-kinderen. De eerste dag stond
vooral in het teken van elkaar en de nieuwe groep leren
kennen.

De slingerapen maakt gebruik van dezelfde ruimte als
de peuterspeelzaal. Dit bevalt de kinderen erg goed.
Al de nieuwe speelmogelijkheden worden intensief
benut.
Zo ook de ijssalon met alles erop en eraan. Het gaat
er gezellig aan toe. De één zit aan de kassa te tellen,
de ander geeft de ijsjes aan de klanten. Spelenderwijs
zijn er weer veel leermomenten. Als al de ijsjes die ze
in een middag “ opeten” echt zouden zijn, hadden
bijna alle kinderen flink buikpijn gehad:-) Inmiddels is
de ijssalon weg, maar dat drukt de pret niet.
Speelgoed en knutselmateriaal/activiteiten genoeg
met voor ieder wat wils!

Een fijne nazomer gewenst namens ons allemaal!
Groetjes Wendy de Boer- van Rooij
Pm’er bij De slingerapen
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Week tegen pesten op Eenbes
Basisschool Sint Jozef van 21 t/m 25 september
Afgelopen week hebben we stil gestaan bij de week tegen pesten.
Het doel was om vooral preventief voorlichting te geven over pesten en cyberpesten.
De aanpak tegen pesten en het werken aan een veilige school stonden centraal.
Pestgedrag stoppen begint bij jezelf! We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van
kinderen en laten ze benoemen en ervaren wat zij doen om pesten te stoppen. Zij
maken het verschil!!

Ingezonden activiteiten en mededelingen

