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Algemeen
Waar een klein team groot(s) in is…
Het schooljaar is alweer een paar weken oud en iedereen is met goede zin en een positieve insteek gestart!
Door omstandigheden konden Carmen en ik helaas niet bij de echte start van het schooljaar zijn. Gelukkig heeft
het team van onze school alle werkzaamheden op zich genomen en gezorgd voor een fantastische start voor alle
kinderen! Het is fijn om te zien dat ons team dit zo voortreffelijk oppikt. Daar ben ik erg trots op en dankbaar
voor en wil ik graag even benoemen!
Bovendien maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen, kinderen, ouders en teamleden een heel fijn en
leerzaam schooljaar te wensen.
Harold Jacobs.

Klein maar fijn…

Een fijne start in groep 1-2-3
De eerste weken zitten er alweer op en we zijn bij om te zien dat de kinderen van groep 1-2-3 met
enthousiasme naar school komen. Er hangt een heerlijk ontspannen sfeer op school. De kinderen spelen en
leren met een gedrevenheid waar iedereen blij van wordt.
Op de hele school zijn we bezig met de Gouden weken. Tijdens deze weken leren de kinderen wat de afspraken
zijn op school, maar ook vooral hoe je met elkaar om moet gaan. We leren in spelvorm hoe je dat het beste aan
kunt pakken.

Schoolfotograaf
Bij een nieuw schooljaar horen ook weer nieuwe schoolfoto’s. Woensdag 29 september
komt de schoolfotograaf KIEK om alle kinderen weer op de gevoelige plaat vast te
leggen. Dus trek je beste pak aan, haartjes in de plooi en smile!
Gelukkig zijn de omstandigheden beter dan vorig jaar en kunnen er weer
broertje(s)/zusje(s) foto’s worden gemaakt. De foto’s worden onder schooltijd gemaakt.
Broertje(s)/zusje(s) die niet bij ons op school zitten mogen ook op de foto. Deze foto’s worden vanaf 8:15 uur
gemaakt. Graag even doorgeven bij Linda Tielemans en/of Oksana de Waal. Deze twee dames zorgen op de 29e
voor de organisatie.

Privacy-document
Komende maandag krijgen de kinderen weer een akkoordverklaring mee naar huis m.b.t. de privacy. We vinden
het fijn als u het formulier invult en uiterlijk vrijdag 1 oktober mee teruggeeft met uw kind.

Praat mee met het SWV (samenwerkingsverband)
Onze school valt binnen het samenwerkingsverband Helmond-Peelland. Eén van de taken van het
samenwerkingsverband is o.a. het ondersteunen van passend onderwijs binnen de scholen in de regio. In de
bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging om op 8 november mee
te praten over passend onderwijs.

Kalender
Een aantal ouders heeft aangegeven dat er een paar data missen op de
schoolkalender. Bij deze de aanvulling:
Vrijdag 1 oktober sponsorloop ten bate van het schoolplein. Hierover volgt
nog meer informatie.
Maandag 6 december worden de kinderen om 10:15 uur verwacht vanwege pakjesavond.
Vrijdag 22 april sportdag/ koningsspelen
Dinsdag 14 juni schoolreisje

Kinderboeken week
Binnenkort gaan we beginnen met het thema van de kinderboeken week “Worden wat je wilt”. Daar zullen heel
wat beroepen voorbij komen. Misschien ook wel beroepen die we nu nog niet kennen. We gaan er in ieder geval
iets leuks van maken.
OPROEP
Welke ouders willen tijdens de kinderboeken week over hun beroep komen vertellen in de klas. Het is natuurlijk
erg leuk als u ook attributen meebrengt die bij het beroep passen. Bijvoorbeeld een timmerman brengt zijn
gereedschapskist mee en iets wat hij gemaakt heeft, iemand uit de zorg kan spullen laten zien die nodig zijn
tijdens de verzorging. We zouden het leuk vinden als er in elke groep een paar mensen komen. Als u het leuk
vindt om een half uurtje te komen vertellen, kunt zich aanmelden bij marian.vandenboomen@eenbes.nl

Even voorstellen
Ik ben Anne Berkvens, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Gerwen. Ik loop hier dit jaar
stage in groep 4-5 en in de middag 6. Ik ben er op donderdag en vrijdag. Momenteel
zit ik in de 2e van onderwijs assistent op het summa. Verder kan je me tegen komen
op het voetbalveld of in de Jan Linders als mijn bijbaan. In mijn vrije tijd probeer ik
veel dingen met mijn vriendinnen te doen. Ik hoop op een leuke tijd hier en
misschien zien we elkaar wel is!

Mijn naam is Meike van Rooij en ik ben 2e jaar student op Hogeschool de Kempel. Na mijn
studie onderwijsassistent en een aantal jaar werkervaring in het onderwijs zocht ik meer
uitdaging. Daarom koos ik voor de pabo. Komend schooljaar kom ik stage lopen op de Sint
Jozef. Het eerste half jaar ben ik te vinden in groep 4/5 en het tweede half jaar ga ik naar de
kleuters. Ik ben 24 jaar en samen met mijn vriend woon ik in Nuenen. In mijn vrije tijd ben ik
te vinden in de sportschool en speel ik bij een musicalgroep waar wij kindermusicals
opvoeren. Verder houd ik enorm van gezelligheid met familie en vrienden, dit zoek ik dan ook
geregeld op. Ik heb zin in het komende jaar en alle nieuwe dingen die het met zich
meebrengt. Aarzel niet om mij iets te vragen of gezellig een praatje te maken!

Hallo mijn naam is Tim Sondagh, ik ben 17 jaar oud en zit op summacollege. Ik hou van
drummen, toneelspelen en muziek luisteren. Ik volg de opleiding onderwijsassistent. Voor
deze opleiding kom is stage lopen in groep 1-2-3 hier op de Sint Jozefschool. Deze stage is
elke dinsdag voor de rest van het jaar. Ik kijk er erg naar uit en het wordt vast een topjaar!

Hoi allemaal, Ik ben Marit Vogels, 21 jaar en vierdejaars pabostudent.
Ik zal het komende jaar te vinden zijn in groep 6-7-8 op de maandag en de dinsdag en
samen met de kinderen en collega’s zal ik onder andere aan de slag gaan met een
praktijkonderzoek. In het dagelijks leven ga ik graag op pad met vriendinnen of familie.
Ook ben ik regelmatig in Ede, waar ik werk voor een schoonmaakbedrijf, of Amsterdam,
waar de stichting zit waarvan ik in het bestuur zit. Ik heb ontzettend veel zin in het
komende schooljaar en hoop jullie allemaal snel te zien en te spreken.

Hoi, ik ben Jasmijn Swinkels en ik ben een paar weken geleden begonnen in het eerste
jaar van de PABO op Hogeschool de Kempel. Vanaf dinsdag 28 september kom ik hier
het eerste half jaar elke dinsdag stage lopen in groep 1-2-3. Ik ben 17 jaar oud en woon
in Son en Breugel met mijn ouders en mijn oudere en jongere zus. In mijn vrije tijd speel
ik hockey in het team MA1 van Son en ook speel ik graag piano. Ook vind ik het erg fijn
om met mijn vrienden en familie samen te zijn. Wat ik erg leuk vind om te vertellen is
dat hier zo’n 65 jaar geleden mijn opa ook op school heeft gezeten. Er zal veel
veranderd zijn in die tijd!
Ik heb veel zin om alle kinderen en collega’s te ontmoeten en er een fijne, leerzame tijd
van te maken!

Sponsorloop op 1 oktober
Het zal niemand meer ontgaan zijn dat er hard gewerkt wordt om een prachtig groen schoolplein te realiseren. We
hebben hierbij ook al veel hulp gehad en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Op vrijdag 1 oktober organiseren we een
sponsorloop om dit prachtige project te ondersteunen. Daarom nodigen we u en alle andere sponsors uit om de
kinderen tijdens de sponsorloop op vrijdag 1 oktober bij het voetbalveld van Nederwetten om 11:00 uur aan te
moedigen. Dan kunt u vol trots kijken hoe de kinderen natuurlijk veel meer rondjes lopen dan verwacht!

Nieuwsbrief 2 verschijnt op 22 oktober

Ingezonden activiteiten en mededelingen
Spaar mee voor onze schoolbieb!
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen
voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het
bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle
ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen,
hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of
meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

Hulpouders IVN
Binnenkort willen we het scholenprogramma van het IVN voor de groepen 4/5 of 5/6/ weer opstarten.
Wegens de veiligheidsmaatregelen rondom corona hebben verschillende scholen het laatste jaar niet deelgenomen.
Hopelijk willen alle scholen zich dit jaar weer aansluiten. Het herfstprogramma van dit seizoen is “dierensporen “. De
leerlingen gaan de natuur in en doen daar, met veel enthousiasme, verschillende opdrachten. Duur van het programma is
60 minuten.
We willen hierbij een oproep doen aan de scholen om één of twee ouders te vragen of zij natuurouder willen zijn . Het is de
bedoeling dat zij contactpersoon zijn tussen hun school en de scholenwerkgroep van het IVN.
Twee keer per jaar krijgt de natuurouder een uitnodiging voor een bijeenkomst in de IVN ruimte in het Klooster. In een
gezellige ongedwongen sfeer wordt er uitleg gegeven over het scholenprogramma. De bijeenkomst vindt plaats tijdens de
avonduren.
Alle benodigde materialen zijn aanwezig en de informatie wordt uitgebreid beschreven. Dus kennis van de natuur is zeker
geen vereiste. Ouders die in het verleden hebben meegeholpen waren heel enthousiast; ook omdat ze zelf weer nieuwe
dingen geleerd hadden.
Alleen met medewerking van de scholen kan het scholenprogramma doorgang vinden.
Graag vóór 25 september een reactie met de namen en e-mailadressen van de natuurouder(s), zodat we zo snel mogelijk
een bijeenkomst kunnen inplannen. De geschiktste periode voor het herfstprogramma is van oktober tot half november.
Denkt u alvast na over een datum? Bij voorbaat hartelijk dank.
Vriendelijke groeten,
Paula van Agt en Corrie van Wassenaar

Ouderavond voor Eerste Communie 2021
Beste ouders/verzorgers,
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, die ingeschreven staan in Parochie Heilig Kruis (uit Nuenen, Gerwen,
Nederwetten), kunnen in 2022 hun Eerste Communie doen.
Op dinsdagavond 28 september om 20.30 uur is er een informatieve ouderavond voor de Eerste Communie. Deze avond vindt plaats in
de St. Clemenskerk, Heuvel 15 te Gerwen.
U wordt op deze avond geïnformeerd over de voorbereiding van de communie (activiteiten, data, vieringen) en de communieviering zelf.
Omdat er vanwege Corona enkele beperkingen gelden rondom bijeenkomsten in de kerk, zal de voorbereiding er wat anders uitzien dan
andere jaren. Uiteraard wordt u daarover op deze avond ook geïnformeerd.
U kunt aan het eind van deze avond uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Communie. De kosten hiervoor zijn €40,00 per communicant.
Wij vragen u dit bedrag deze avond mee te brengen in een enveloppe met daarop de naam van uw kind.
Wij kijken ernaar uit om u als ouder van aanstaande communicanten te mogen begroeten op 28
september aanstaande. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Schuurmans Werkgroep Eerste Communie * communicanten@parochienuenen.nl

