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Algemeen
Poetsavond
Het einde van het schooljaar is in zicht, daarom zijn wij al druk met het opruimen van de klas. Bij de groepen van
de middenbouw en bovenbouw, kunnen de kinderen al
heel goed helpen met het schoonmaken van de spullen. Bij
groep 1-2-3 is dit nog een uitdaging.
Als alle gezinnen een materiaal mee naar huis nemen en
schoonmaken, zijn wij erg geholpen. We willen u daarom
vragen om op vrijdag 17 juli een boodschappentas mee te
geven aan uw kind, zodat wij het materiaal makkelijk mee
kunnen geven.
Daarnaast organiseren we ook een poetsavond om de
lokalen weer spik en span te krijgen. We willen op dinsdag
5 juli van 19:00 tot 21:00 uur onze handen uit de mouwen
steken. Wie komt ons helpen? Het is altijd erg gezellig en vele handen maken licht werk. Graag aanmelden bij
juf Charona, juf Marian H of juf Marian vd B.

Groepsverdeling schooljaar 2022-2023 (met vacature)
In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de groepsverdeling van volgend schooljaar. Geheel onverwachts
kwam Marian Hanenberg afgelopen week echter met de mededeling dat zij ons gaat verlaten om een nieuwe
uitdaging aan te gaan op basisschool de Nieuwe Linde in Nuenen. Dat zorgde ervoor dat de hele verdeling
herzien werd en we op zoek gaan naar een nieuwe collega.
Om toch al enige duidelijkheid te geven staat hieronder de verdeling van de groepen voor zover nu bekend.
GROEP LEERKRACHT(EN)
1/2
Marian v.d. Boomen (2 dagen) + Charona Jansen (3,5 dagen)*
3/4
Dirk Meulendijk (4 dagen) + Marian v.d. Boomen (1 dag)
5/6
Anita de Bie (3 dagen) + Chantal van Hooff (2 dagen)
7/8
Vacature (4 dagen) + Dirk Meulendijk (1 dag)
* Charona zal gedurende 1,5 dagen bezig zijn met de PABO-opleiding
Deze verdeling betekent dat we komend schooljaar uitgaan van 4 groepen i.p.v. 3 groepen.
De vacature zal maandag 27 juni verspreid worden en we rekenen erop dat we voor het einde van het
schooljaar bekend kunnen maken wie de leerkracht van groep 7/8 zal worden.

Studiedagen schooljaar 2022-2023
Ook het komende schooljaar zijn er weer studiedagen georganiseerd. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en
verbreedt het team de kennis en vaardigheden om zo nog beter onderwijs aan uw kind(eren) te kunnen
verzorgen. Hieronder een overzicht van de studiedagen:
- Donderdag 22 september 2022
- Vrijdag 23 september 2022
- Vrijdag 18 november 2022
- Maandag 30 januari 2023
- Woensdag 22 maart 2023
- Dinsdag 30 mei 2023
- Vrijdag 16 juni 2023

Enquête rapportage
In de afgelopen jaren hebben we de kinderen een digitaal rapport gegeven via het systeem van
MijnRapportfolio. Omdat de meningen hierover zeer uiteenlopen, willen we in samenwerking met de
medezeggenschapsraad een enquête uitzetten, waarin u kunt aangeven hoe een goede rapportage er voor u
zou moeten uitzien. U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging en we hopen dat u deze korte enquête dan wilt
invullen.
De uitslag van de enquête zal de basis vormen voor onze zoektocht naar een nieuwe wijze van rapporteren of
een aanpassing aan de rapportage binnen MijnRapportfolio.

Komt dat zien! Plexat de Musical!
Op dinsdag 12 juli is het eindelijk zover... In de ochtend kunnen alle
andere kinderen van de school genieten van de musical. 's Avonds zijn
alle belangstellenden (opa's, oma's, buurman, buurvrouw, oom, tante,
postbode etc.) welkom, want er is plek zat in het theater van
Nederwetten (voorheen de gymzaal)!
Dus noteer deze datum in uw agenda. De deuren van het theater gaan
om 18.30 uur open en om 19.00 uur begint de musical. Een kaartje kost
€ 3,00 inclusief één consumptie voor in de pauze of na afloop. De
entree voor kinderen van onze school natuurlijk gratis, dus kom vooral
gezellig met zijn allen kijken. Hopelijk zien we jullie op 12 juli!

Schoolreis Groep 1-2-3 naar ‘De Speuldries’ in Deurne
Om 9 uur stapten we met z’n allen in een grote touringcar. Voor bijna alle kinderen
was het de allereerste schoolreis, dus ook het ritje met de bus was al super speciaal.
We hadden speeltuin ‘De Speuldries’ helemaal voor onszelf.
Alle tijd om te klimmen, te klauteren, te schommelen, te glijden en om van de
kabelbaan te gaan.
En toen uiteindelijk de pomp aan ging kon het al helemaal niet meer stuk. Heerlijk
kliederen in de modder.
We hebben allemaal ontzettend genoten!

Kids Society Erica
Nieuwsflits van BSO Heuvelrijk…..
Wat genieten we weer met volle teugen van het prachtige
weer.
Volop buitenactiviteiten gedaan, zoals een bunker in de
zandbak gemaakt. Wat vooral leuk is om te zien dat de
kinderen onderling goed kunnen samenwerken en elkaar
goed helpen. Er wordt water naar de zandbak gebracht en er
wordt met scheppen flink gegraven.
Ook onze voetbaltalentjes komen weer volop tot “ spel” en de
steps worden ook volop gebruikt, echte stuntkinderen
hebben we erbij.
Afgelopen week met scheerschuim gekliederd, de foto’s
spreken voor zich!!
De kinderen van het Bonte paard hebben al volop ideeën
verzameld voor de zomervakantie.Op die manier betrekken
we de kinderen bij het maken van hun eigen programma.
Feest gevierd van Ivo, Thijmen en Rowan. Iedere keer weer een feestje om de kinderen in het bloemetje te
zetten.
Er staat weer een droge ontruiming op de planning voor de dagopvang en bso. We proberen de kinderen zich er
weer bewust van te maken hoe ze op een veilige manier weer snel naar buiten kunnen.
Uiteindelijk verdienen ze allemaal weer een dikke duim!!
Groetjes van het team van de BSO
Wendy,Immanuel,Wilna, Erica en Joyce.

Nieuwsbrief 11 verschijnt op 21 juli.

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Het oudersteunpunt
Het Oudersteunpunt is een ondersteuningsplatform van, voor en door ouders. Het biedt ouders digitale en
praktische informatie en ondersteuning op het gebied van opvoeden, ontwikkeling en (passend) onderwijs. Het is
een onderdeel van het samenwerkingsverband Helmond Peelland PO.
Alle samenwerkingsverbanden hebben in oktober 2020 de opdracht gekregen van toenmalig Minister van Onderwijs,
Arie Slob om een oudersteunpunt in te richten.
Vanuit de OPR (ondersteuningsplanraad) van ons samenwerkingsverband is een werkgroep opgericht om het
oudersteunpunt te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een informatieve website, waar ouders antwoord vinden
op allerlei soorten vragen die ze kunnen hebben op het gebied van onderwijs en opvoeding. Ook geeft de website
voorlichting en adviezen, zoals bv. tips om je als ouder goed voor te bereiden op een gesprek met professionals. Dit
alles met als doel om ouders op een goede manier te informeren en de communicatie tussen ouders en school en/of
zorg soepel te laten verlopen.
De informatie op de website van het oudersteunpunt is verdeeld in vier categorieën:
•
Baby’s en peuters
•
Basisonderwijs
•
Speciaal (basis) onderwijs
•
De stap naar het voortgezet onderwijs
Nieuws en wetenswaardigheden rondom de thema's opvoeding en (passend) onderwijs worden gepubliceerd in
de nieuwsrubriek.
In de rubriek ‘Onze activiteiten’ worden activiteiten in de regio vermeld die betrekking hebben op een specifiek
onderwerp op het gebied van opvoeding en (passend) onderwijs.
De informatie op de website is ook beschikbaar in andere talen.
Het oudersteunpunt heeft drie belangrijke doelen:
- Het informeren van ouders via de website, de Nieuwsbrief, Social media en door het organiseren van
informatieavonden.
- Het ondersteunen van ouders door vragen te beantwoorden, met ze mee te denken of ze op het juiste
spoor te zetten in hun zoektocht naar passende ondersteuning.
- Het signaleren van ervaringen en zorgen die ouders hebben op het gebied van (passend) onderwijs en
opvoeding en het in kaart brengen van verbeterpunten en thema's waar ouders graag meer aandacht
voor willen hebben

