Nieuwsbrief 1,
7 september 2017

voor de komende weken

Rectificatie:
Eerste gesprekken

28-08
15-09
13-09
19-09
19-09

In nieuwsbrief 0 stond de volgende melding:
De eerste oudergesprekken zijn dit schooljaar in
de week van 16 t/m 20 oktober.
We gunnen u en ons de herfstvakantie .
De gesprekken vinden in de week van 23 tot 27
oktober plaats.

Kalender

20-09
28-09

Start Gouden Weken project
t/m 15 september.
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Prinsjesdag
18.30 / 19.00 / 19.30 / 20.00 uur
Algemene ouderavond.
Info verderop in de nieuwsbrief.
Schoolfotograaf
Nieuwsbrief

Juf Mascha is aanwezig op school op:
14 september
22 september
28 september.

Algemene ouderavond
Op dinsdag 19 september staat de algemene
ouderavond op het programma.
De avond ziet er als volgt uit;
- 18.30 uur informatie voor groep 3
- 19.00 uur informatie groep 1-2-3 en voor
groep 7-8.
- 19.30 uur algemene info voor alle ouders.
We blikken vooruit op schooljaar 2017-2018.
- 20.00 uur informatie groep 4-5-6.
Welkom! De koffie staat klaar!

Nieuws uit groep 1-2-3
De kinderen hebben hun plekje inmiddels
gevonden in de groep en we hebben vooral
gewerkt aan afspraken en regels.
Boef en agent hebben ons daarbij geholpen.
In week 4 gaan we aan de slag met sprookjes.
Dat is een opstapje naar de weken voor de
herfstvakantie. Daar staan heksen en tovenaars
in het middelpunt.
Het nieuwe thema van de kinderboekenweek is:
Gruwelijk eng!! Daar sluiten deze personages
natuurlijk precies bij aan. Maar wees gerust, bij
ons in de klas mogen alleen grappige enge
heksen en tovenaars binnen komen.

Herstart ‘Bouw’
Vanaf de tweede schoolweek gaan we het
schoollezen met ‘Bouw’ opnieuw hervatten.
Vóór de zomervakantie hebben diverse
leerlingen uit groep 2, 3 en 4 samen met een
tutor (leerling uit de bovenbouw) gewerkt met
het programma BOUW!
Dit programma is ter voorkoming en
behandeling van leesproblemen. Hierbij is het
de bedoeling dat de kinderen 2x per week thuis
en 2x per week op school 15 minuten oefenen
met dit programma. Omdat we ervan overtuigd
zijn, dat dit programma zijn vruchten zal
afwerpen gaan we hiermee door.

Eenbes basisschool Sint Jozef maakt deel uit van ‘Eenbes Basisonderwijs’, stichting voor
primair onderwijs met 28 basisscholen in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek
en Nuenen. Elke dag biedt zij onderwijs aan 5.800 leerlingen. www.eenbes.nl

We willen jullie nogmaals op het hart drukken,
dat het programma alleen zal werken, wanneer
er thuis én op school geoefend wordt.
We zijn inmiddels weer gestart met Bouw.

Woordenstart
De allerkleinste kinderen van onze school
worden door de grotere kinderen begeleid met
het programma ‘Woordenstart’ op de
computer. Hiermee werken we zowel aan
computervaardigheden, als aan woordenschat.
Door Bouw en woordenstart zijn alle kinderen
van onze school op 2 momenten in de week een
half uurtje in maatjes gekoppeld.

Schoolplein
Al sinds de vakantie hebben we last van
vervuiling van het schoolplein. Dit is een
probleem van buitenaf en wordt niet door de
kinderen veroorzaakt.
Tot dit “probleem” is opgelost, spelen we voor
het gebouw.

Sloffen op school
Alle kinderen mogen sloffen meebrengen naar
school. Wanneer het slecht weer is, zullen wij
het “sloffenbordje” bij de ingang omdraaien. De
kinderen weten dan dat ze die dag lekker op
hun sloffen mogen lopen in de school.

De ‘Gouden Weken’
De eerste schoolweken zijn heel erg belangrijk
voor een positieve groepsvorming.
Daarom gaan we de eerste drie weken starten
met ‘De Gouden Weken’. Dagelijks worden er 1
of meerdere niet competitieve oefeningen
gedaan om de groepsvorming te begeleiden en
vorm te geven.

De Gouden Weken worden ingezet om het goud
dat we in handen hebben, de leerlingen, in korte
tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne
sfeer in de groep heerst, een schooljaar lang!
De ‘Gouden
Weken’ starten
direct na de
zomervakantie in
alle groepen en
duren drie weken.
Het zijn cruciale
weken. Kinderen
ontwikkelen zich
razendsnel. Niet
alleen sociaal,
maar ook cognitief
en fysiek. In een zomervakantie kunnen ze
enorme ontwikkelingssprongen maken. In het
proces van groepsvorming zie je dat terug.
Begeleiding in deze beginfase is daarom
doorslaggevend voor het ontwikkelen van een
positief klimaat en het gezamenlijk vaststellen
van normen.

Film groep 7-8
Het lukt dit keer niet op de film van groep 7-8
op een DVD te krijgen. We hebben geen
apparatuur om de opname te branden op DVD.
Wel willen we kinderen van de ‘oude groep 7-8’
wel de mogelijkheid bieden om een kopie te
ontvangen.
Om de kas van de bovenbouwgroep te spekken,
willen we hiervoor een bijdrage vragen van
€5,00 per kopie. Neem je een USB stick mee?
Dan zorgen we dat de kopie daarop komt te
staan…
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Ingezonden stukken

De Wetters

Weerbaarheidstraining Rots & Water
start 2 okt 2017
Voor wie? Ben je tussen de 11 en 14 jaar en wil
je graag beter omgaan met anderen en
opkomen voor jezelf? Dan is deze training
misschien iets voor jou.
Doelstelling en inhoud: Beter je grenzen
bewaken, je zelfvertrouwen vergroten, minder
snel boos worden, je kan het allemaal leren. Ook
meer rekening houden met een ander en op een
goede manier 'nee' kunnen zeggen zijn
onderdelen van deze training. Het leren maken
van eigen keuzes en het leren gaan van een
eigen weg zijn voor iedereen belangrijk.
De Rots en Water training is een actieve
training. Door middel van spel en simpele
zelfverdedigingsoefeningen gaan we jouw
sociale vaardigheden verbeteren. Er wordt veel
aandacht besteed aan je eigen lichaamshouding:
hoe kijken anderen tegen jou aan. Ben je een
gemakkelijke prooi of sta je juist sterk in je
schoenen? Maar we nemen ook steeds even tijd
om na te denken over de oefeningen en soms
geven we ook een oefening om thuis mee aan
de slag te gaan.
Tijdsinvestering De training bestaat 10
bijeenkomsten van 1,5 uur; vooraf vindt een
kort kennismakingsgesprek plaats om
verwachtingen af te stemmen.
Er zijn aan deze training geen kosten verbonden.

Geachte ouders/ verzorgers,
Hierbij willen we jullie graag op de hoogte
brengen van een leuk evenement voor jullie
kind(eren).
In het weekend van 15/16 en 17 September
organiseert carnavalsvereniging de Wetters een
feestweekend om haar 44 jarig jubileum te
vieren, hierbij wordt natuurlijk ook aan de
kinderen gedacht. Dit zal zijn op Zaterdag 16
September van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Op deze kindermiddag zal een middag vullend
programma worden georganiseerd voor alle
kinderen.
Bij aankomst kunnen kinderen zich aanmelden
met betaling van 2 euro en krijgen daar ook
meteen een snoep/ranja kaart voor.
Omdat het toch een beetje een carnavals
middag is zullen we een prijs uitreiken voor het
kind dat het leukste gekleed is.
De kleurplaat die de kinderen op school hebben
gekregen, kan op de kindermiddag ingeleverd
worden.

Aanmelden kan nog steeds via de website Leren
met LEV:
http://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp
?training=84

Graag zien we alle kinderen zaterdagmiddag
16 September.

De groep bestaat maximaal uit 12 deelnemers.

CV De Wetters

Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben dan kan dit via de
mail naar bjorn.pinsel@levgroep.nl
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