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Algemeen
Studiedag 14 november
Op woensdag 14 november vindt er weer een studiedag plaats, alle kinderen zijn dan dag vrij.

Klein maar fijn…

Brede school Heuvelrijk en basisschool Sint Jozef op televisie
Onlangs zijn Brede school Heuvelrijk en Basisschool Sint Jozef Binnenkort te zien geweest op televisie.
In het item, wat specifiek gaat over kleinschalig basisonderwijs, zijn twee kinderen, twee ouders en de
directeur geïnterviewd. Inmiddels staan de beelden ook op You Tube klik hier om ze te bekijken.

Week van de mediawijsheid 16- 23 nov 2018
Computers, ipads etc zijn niet meer weg te denken in ons leven. Onze leerlingen / jullie kinderen komen op
school en thuis in aanraking met de digitale wereld. Tijdens de week van de mediawijsheid wordt er in alle
groepen aandacht besteed aan mediawijsheid. We gebruiken hiervoor lessen die aansluiten bij de leeftijd van de
kinderen. Op spelenderwijs worden ze mediawijzer gemaakt. Bent u benieuwd wat voor rol (sociale) media
speelt in uw gezin? Doe dan de online "ouder & kindquiz" op https://www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz

Lancering schoolapp
Volgende week zal de nieuwe basisschoolapp voor zowel brede school Heuvelrijk als
basisschool Sint-Jozef gelanceerd worden. Deze app moet de communicatie tussen
school en ouders (en andersom) nog beter en makkelijker maken. Voordat het
moment van lancering er is, zult u nog informatie krijgen hoe de app precies werkt
en hoe deze te installeren is op uw mobiele telefoon. Om de app zo goed mogelijk te
laten werken is het erg belangrijk dat zoveel mogelijk (eigenlijk alle) ouders en
verzorgers aangesloten zijn bij de app. Volg dus de informatie rondom de lancering!

Geen nationaal schoolontbijt!
Op de schoolkalender is op 7 november abusievelijk het nationaal schoolontbijt komen staan. We zullen op die
dag echter niet hieraan meedoen, omdat de ervaring leert dat de vanuit de organisatie geleverde
ontbijtmaterialen vaak niet bepaald gezond zijn. Geen ontbijt dus op 7 november, althans niet op school.
Uiteraard rekenen we er wel op dat de kinderen thuis een gezond ontbijt krijgen…

Migratie ICT
Binnen de Eenbes is besloten dat de ICT-omgeving van alle scholen
zal worden aangepast. Nu wordt op alle scholen nog gewerkt
binnen Skool, maar binnen afzienbare tijd zullen we via een nieuw
platform gaan werken. Een dergelijke operatie vergt tijd en brengt
altijd wat ongemakken met zich mee. Voor basisschool Sint Jozef is
de overstap (en wellicht ook het ongemak)gepland op 21 en 22
januari 2019. Dat lijkt nog ver weg, maar een gewaarschuwd mens
telt voor twee. Bovendien zullen we tegen die tijd nogmaals
hierover berichten, omdat de kans bestaat dat we gedurende die
twee dagen (deels)
niet bereikbaar zullen zijn via telefoon en email.

Kindermeedenkraad (KMR)
De KMR bestaat dit schooljaar uit Julia (8), Roan (7), Leea (6) en Sara (5). Zij zijn dit schooljaar al twee keer bij
elkaar geweest en tijdens beide bijeenkomsten zijn twee zakenduidelijk aan de orde gekomen:
1. De fietsenstalling
De KMR vindt dat er te weinig plekken voor fietsen zijn bij de school. Gedurende een week zijn er foto’s
gemaakt van de situatie bij de fietsen en daaruit zijn drie aanbevelingen gekomen:
- Laat alleen de kinderen met de fiets naar school komen als dit echt nodig is (oproep aan ouders);
- Zet de fiets netjes weg. Er staan erg vaak fietsen veel te royaal geparkeerd (oproep aan
kinderen);
- Schilder naast de ingang een paar “parkeervakken” op de grond, zodat de kinderen weten waar
ze hun fiets moeten neerzetten (oproep aan de school).

De fietsen op een willekeurige dinsdag

2. Samen buiten spelen voor de school
Tijdens de eerste vergadering werd geopperd om wekelijks een keer met alle kinderen van de school
voor de school op het veld te gaan spelen tijdens de pauze. Tijdens de tweede vergadering werd
aangegeven dat één keer per week wel erg vaak is, maar dat één keer per twee weken wel wenselijk zou
zijn. De KMR heeft hierover een brief aan alle leerkrachten geschreven.
Uiteraard nemen we de opmerkingen van de KMR heel serieus. Op dit moment bekijken we wat we als school
met de beide voorstellen gaan doen.

Vanuit de groepen

Herfsttochten groep 1-2-3 en 4
Op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober hebben de kinderen van groep 1-2-3 en 4 deelgenomen aan twee
super leuke en leerzame herfsttochten. De kleuters hebben deelgenomen aan de kaboutertocht in Gerwen en
moesten de paddenstoelen zoeken en de pijlen volgen en tussentijds allerlei leuke en leerzame opdrachten
doen. Tot slot vertelde Woutertje Kaboutertje nog een heel erg mooi herfstverhaal. Groep 3 en 4 heeft vrijdag
een herfstspeurtocht gedaan. Ze moesten de weg zoeken, door te kijken naar de foto's en tussentijds allerlei
opdrachten doen, zoals beestjes zoeken, kleuren op boomschors en herfstmaterialen verzamelen. Nogmaals
dank aan onze hulp (groot)ouders

Groep 7-8 Op excursie bij PCN
Nuenens College
Groep 7/8 is naar het Nuenens College Geweest. We zijn er op de fiets naar toe geweest. En we hebben er een
paar proeflesjes gehad. Scheikunde, natuurkunde, sport en spel en filosofie mens maatschappij, kunstpodium.
Met scheikunde hadden we een paar proefjes gedaan zoals ze hielden een ballon met water boven Suus haar
hoofd. Ze hadden hem aan gestoken maar toch bleef Suus droog dat komt doordat, water niet in de fik kan,
maar toen ze het op een plek deden waar geen water was knapte de ballon meteen maar het water bleef even
hangen water is dus behoorlijk dom. En bij sport en spel kon je op een waveboard, balanceren en
touwtjespringen. We hadden ook een klein lesje filosofie gehad. Dat is een vak waar je geen toetsen hebt en alle
antwoorden zijn goed. Daar bij haal je wel het uiterste uit je zelf. Het gebouw was nog erg nieuw. De lokalen
waren heel ruim en er waren luxe materialen. Zoals bij kunstpodium was er een green screen en een gehele
spiegelmuur. En bij mens en maatschappij was er een groot digibord en allerlei specerijen.
Groetjes Nienke en Suus

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 29 november

