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Algemeen
Studiedag 28 september
Op vrijdag 28 september vindt de eerste studiedag van dit schooljaar plaats; de kinderen zijn op die dag dus vrij.
De beide teams gaan aan de slag met diverse onderwerpen.
Zo zullen de leerkrachten, naast de bespreking van allerhande organisatorische zaken, uitleg krijgen
over LeerUniek, een methode om de ontwikkelingen en prestaties van kinderen gemakkelijker te analyseren
(minder administratieve last). Er wordt verder gewerkt aan een gedragscode en we gaan aan de slag met de
ideeën over de inzet van ICT binnen het onderwijs. Achter de schermen wordt er op dit moment druk gewerkt
aan het voorbereiden van een app voor alle ouders, de basisschoolapp. Om deze goed te kunnen gaan
gebruiken zullen we tijdens de studiedag ook wat informatie moeten delen en keuzes moeten maken.

Rots en Water Basistraining
afgerond door juf Maaike
(Heuvelrijk) en juf Marian
(Sint Jozef)
Onlangs hebben juf Maaike Slaats en
juf Marian Hanenberg de 3 daagse
cursus tot basistrainer Rots en Water
afgerond. Rots en Water is een
psychofysieke training voor jongens en
meisjes voor basisonderwijs en
voortgezet onderwijs, speciaal
onderwijs, jeugdhulpverlening,
jeugddetentie en GGZ.
Doel van het Rots en Water
programma is het vergroten van de
communicatie- en sociale
vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen
zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze doelstelling
wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere
en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de
buurt/wijk in dit proces te betrekken.
Tijdens de driedaagse cursus hebben de juffen met alle themalessen kennis gemaakt, zodat zij deze nu door
kunnen geven aan de kinderen. Het waren veelal fysieke oefeningen die in de gymzaal plaatsvonden.
Natuurlijk willen we hier nu ook mee aan de slag op onze basisscholen. Hoe dit vorm gaat krijgen, gaan we
overleggen met beide teams. Wordt vervolgd!

Brede school Heuvelrijk en basisschool Sint Jozef op televisie
Binnenkort zullen beide scholen te zien zijn op de televisie. De LON (lokale Omroep Nuenen) heeft een item
gemaakt over de voordelen van kleine scholen en zal dit binnenkort uitzenden. In het item worden twee
kinderen, twee ouders en de directeur geïnterviewd. Wanneer het item wordt uitgezonden, is op dit moment
nog niet duidelijk, maar als daar meer informatie over komt, laten we dat uiteraard weten.

Vrijwillige bijdrage
Indien u hier nog niet aan toe gekomen bent willen we namens de ouderraad nog even een reminder sturen
inzake de vrijwillige bijdrage van € 45,-- per persoon. Deze kan worden overgemaakt naar Iban nummer
NL61 RBRB 0706 4578 89. Alvast bedankt voor de medewerking.

Kinderboekenweek van 3 tot 14 oktober KOM ERBIJ!
Woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: Vriendschap. Kom erbij! We zullen de
komende weken extra aandacht besteden aan dit thema. In iedere groep zal er met boeken rondom dit thema
gewerkt gaan worden en besteden we weer extra aandacht aan leesplezier!
Kinderen voor kinderen heeft ook dit jaar weer een lied bij deze Kinderboekenweek, hebben jullie hem
al gehoord? https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw

Vanuit de groepen

Herfst in groep 1-2-3
Inmiddels is de herfst al begonnen en kunnen we dat buiten ook zien. De bladeren beginnen te verkleuren, de
paddenstoelen schieten uit de grond en alle noten en herfstzaden zijn rijp en beginnen te vallen. Natuurlijk gaan
we met de kinderen op onderzoek uit. We maken van de huishoek een mooie herfsthoek en gaan aan de slag
met mooie herfstproducten.
Als u de komende weken in het bos komt, mag u de kinderen al vast op zoek laten gaan naar materialen voor de
herfsthoek. We weten zeker dat het weer heel mooi gaat worden en dat de kinderen weer volop genieten.

Oproep
Begin november gaan we met onze school meedoen aan het schoenendoosproject "Schoenmaatjes gezocht".
Op de site: https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/ kunt u hier van alles over lezen. We willen er
met de kinderen bij stil staan dat niet alle kinderen op de wereld opgroeien in welvaart. Voor dit project heeft
ieder kind een schoendoos nodig. Die gaan we op vrijdag 2 november tijdens de crea mooi versieren. Kunt u
ervoor zorgen dat uw kind(eren) een schoendoos heeft/hebben voor eind oktober? Hartelijk dank!

Week tegen pesten
De afgelopen week hebben we meegedaan aan de
landelijke 'Week tegen pesten'.
We willen daarmee laten zien dat we werken aan een
veilige schoolomgeving voor iedereen!
In iedere groep hebben er activiteiten plaatsgevonden
rondom dit thema. Er zijn prentenboeken voorgelezen,
er hebben kringgesprekken plaatsgevonden, er zijn
dingen beeldend weergegeven en er zijn spellen
gespeeld. Ook is er in diverse groepen een film of een
serie bekeken over dit thema, met aansluitend een
verwerkingsvorm.
Wat we vooral belangrijk vinden is dat de kinderen zich
prettig en veilig voelen op school. Dat ze met plezier naar
school komen!
De rol van de leerkracht is hierbij van cruciaal belang.
Leerlingen moeten weten dat ze de leerkrachten kunnen
vertrouwen, zodat ze ons weten te vinden wanneer er
iets speelt. We werken dan ook allemaal aan een goede
vertrouwensband met onze kinderen! Ook de
bovenbouw is met dit thema aan de slag geweest. Fenne
en Julia hebben hierover was geschreven stukjes.

Wij groep 7-8 zijn tegen pesten!
Bij ons in groep 7-8 zijn er al veel verschillende verhalen naar boven
gekomen over pesten. sommige verhalen waren eerlijk gezegd best heftig,
volgens mij heeft wel zo’n beetje de hele klas het pestgedoe een keer
meegemaakt, maar niet zo mega erg.
Wij hebben met de klas ook een film gekeken over pesten: spijt! Hete die
film, dat was een best wel een heftig verhaal.
We zijn nu ook van plan om met de klas een soort van poster te gaan
maken met erop: dat groep 7-8 van basisschool sint jozef tegen pesten is!
Fenne Rovers

DE WEEK TEGEN PESTEN!
Deze week is het de week tegen pesten. We hebben het er al veel over gehad. Veel
kinderen hebben het weleens meegemaakt dat ze gepest zijn. Er zaten soms best wel
heftige verhalen tussen. Zo is er al 2 keer een kringgesprek gehouden. De ene keer ging
het over het verschil tussen pesten en plagen de andere keer ging het over
cyberpesten. We hebben ook een film gekeken. Het ging over een jongen die ZO erg
werd gepest dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Door deze film zijn veel kinderen onder
de indruk gekomen. De film heet SPIJT! We gaan ook een poster maken met de hele
klas. Elk drietal mag iets bedenken voor op de poster. WIJ ZIJN TEGEN PESTEN!
Julia

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 1 november

