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Algemeen

Excursie naar de schut op donderdag 16 mei
De kinderen uit groep 7/8 waren op donderdag 16 mei te gast bij het gilde in Gerwen.
We werden hartelijk ontvangen en daarna werd er gevendeld, geschoten, geblazen en geschilderd.
De opdracht was om je eigen vlag te ontwerpen voor de Kringgildedag op zondag 2 juni.
Ook de lunch (broodjes kroket en/of frikandel) ging erin als zoete koek.
Tegen 2 uur ging iedereen voldaan weer richting school. Het was een prima excursie.

Afscheid Huub, Leny en Jacqueline op donderdag 27 juni
Huub, Leny en Jacqueline hebben zich jaren met veel plezier en vol overgave ingezet voor onze school. Tijdens
hun lange carrière hebben ze veel van onze leerlingen onder hun hoede gehad. Natuurlijk kan dit afscheid niet
ongemerkt voorbijgaan en willen we ze samen met alle leerlingen en het team nog een keer in het zonnetje
zetten. Er is daarom een afscheidsviering georganiseerd op donderdag 27 juni om 14.00 uur waarvoor iedereen
is uitgenodigd. Vanaf 14.45 uur wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om de drie de hand te schudden, en
ze persoonlijk te spreken. Wij gaan er een prachtig afscheid van maken.

Proficiat Gijs!
Een weekend geleden is Gijs uit groep 6/7 met goede
renbenen maar vooral met uitstekend vernuft 1e geworden
bij de scholierenloop voor groep 5/6. Na 1.135 m kwam hij
met ruime voorsprong als 1e over de streep. Alle
toeschouwers hadden kunnen zien hoe hij tot het laatst toe
bij de nummer twee bleef lopen en op het juiste moment van
hem wegsprintte met nog voldoende race reserves in de tank.
Gefeliciteerd Gijs!

Verkiezingen Medezeggenschapsraad,
In juli van dit jaar loopt de zittingstermijn van Marleen Schut af. Welke ouder wil zich verkiesbaar stellen om
samen met Carla van Vroenhoven (oudergeleding), Carin Macias en Ellen Knoops (lerarengeleding) overleg te
voeren over het beleid van de school en daarmee de belangen van de kinderen te behartigen?
Marleen heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor de komende zittingsperiode.
Is dit iets voor U? Op de website van de school (www.bredeschoolheuvelrijk.nl) kunt u e.e.a. lezen over de
Medezeggenschapsraad. Voor vragen kunt u mij, Carin of Ellen aanspreken. U kunt zich opgeven bij de
voorzitter van de medezeggenschapsraad, carlav20880@gmail.com Als er aanmeldingen komen zullen er
verkiezingen plaatsvinden van 17 juni t/m 21 juni a.s.
Groetjes, Carla

Kids Society Erica

Nieuws vanuit de BSO, Bonte Paard en Beverbende
Wat hebben we de afgelopen weken weer allemaal leuke dingen gedaan in samenspraak
met de kinderen. De Bevers hebben overheerlijke appelmoes gemaakt.
Eerst alle appels geschild wat een heel karwei was en daarna de appels warm gemaakt, net
zolang totdat het moes was geworden. Het schillen met een groot mes was best moeilijk!

De Bonte paard kinderen mochten hun eigen chocolade bonbons maken. Bruine en

witte....ze waren allemaal even lekker.
Vanuit Diede kwam de vraag of het vilten nog een keer op het programma mocht.
Natuurlijk mocht dat en erg leuk dat kinderen zelf met ideeën komen.

Isolde, Roos en Ilse hebben zelf een speurtocht in elkaar gezet voor alle kinderen van de
BSO.
Super was het, dat mag vaker gebeuren.
Van de ouders van Femm hebben we een WII gekregen
waar al heel veel mee gespeeld is.
Heel erg bedankt hiervoor, we zijn er erg blij mee.
In de week van 10 juni mogen de kinderen de baas zijn op
de BSO.
Dit was ook een idee van de kinderen zelf.
Zet hem op met zijn allen, dat wordt Super.
Kim, Mireille en Erica hebben er nu al zin in.
We zijn al druk bezig met de activiteitenplanning voor de
vakantie. Wat we allemaal gaan doen houden we geheim!!
Groetjes en tot de volgende keer.

Nieuws vanuit Kids Society Erica;
Bij de dagopvang groep de Bijtjes- waar kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen gaan we aan de
slag met het VVE-thema ‘De vakantie’. Tijdens dit thema staat het boek ‘Hallo vakantie’ met Woezel en
Pip centraal. Ook een leuk boek om thuis samen te lezen!

Er staan weer diverse leuke ontwikkelingsgerichte activiteiten op de planning die we in kleine kring en grote
kring gaan aanbieden aan de kinderen.
In de zandbak gaan we zandkastelen maken, we gaan memory spelen met afbeeldingen gerelateerd aan het
thema, we gaan een vakantiekoffer knutselen. Kortom; we gaan er weer een gezellige tijd van maken.
De themahoek is dit keer omgebouwd tot een vakantiehuisje waar de kinderen gezellig rollenspellen kunnen
spelen. Ze kunnen hun eigen koffers pakken want er liggen zwembroeken, slippers, zwembanden, zonnebrillen
en nog veel meer vakantiespullen.

Bij de Bijtjes zijn we al helemaal klaar voor het mooie vakantieweer!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 juli.

Ingezonden activiteiten en mededelingen
‘PLEZIER OP SCHOOL’
Zomercursus voor aanstaande brugklassers over het omgaan met
anderen
In de laatste week van de komende zomervakantie zal door Stichting
LEV Groep de tweedaagse training ‘Plezier op school’ worden georganiseerd voor kinderen die naar
het voortgezet onderwijs gaan. Deze training in sociale vaardigheden is bedoeld voor kinderen die zich
op de basisschool niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Ze worden bijvoorbeeld geplaagd en
gepest, kunnen maar moeilijk vriendjes krijgen, durven geen nee te zeggen, hebben ruzie zonder dat ze
het willen of staan vaak alleen. Doel van de cursus is de kinderen te helpen straks met meer plezier en
zelfvertrouwen naar de nieuwe school te gaan.
De training vindt in de vakantie plaats omdat er dan sprake is van een overgangssituatie. In een
overgangssituatie zijn mensen het meest gevoelig voor verandering en is de kans dat het geleerde naar
de alledaagse situatie vertaald wordt, het grootst. Juist omdat de kinderen na de vakantie naar een
andere school gaan, kan de training een goede voorbereiding zijn om een geheel nieuwe start te
maken met leeftijdsgenoten.
In de training ervaren de kinderen dat zij niet de enigen zijn die kampen met dit soort problemen. De
kinderen leren positief te denken en op een ontspannen en speelse wijze worden de volgende
vaardigheden aangeleerd:
 Contact leggen met andere kinderen;
 Opkomen voor zichzelf (assertiviteit);
 Omgaan met plagen en pesten;
 Aandacht voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Om iedere deelnemer voldoende aandacht te geven, kunnen er maximaal 10 kinderen aan de training
deelnemen.
Praktische informatie voor leerlingen uit Geldrop en Nuenen
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Kennismaking:
Terugkombijeenkomst:

Afsluitend gesprek:
Kosten:

Maandag 13 augustus 2018 en dinsdag 14 augustus 2018.
De cursusdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur.
Locatie CMD Son & Breugel.
Voorafgaand aan de cursus vinden de individuele
kennismakingsgesprekken plaats op maandag 1 juli en dinsdag 2 juli.
Na de cursus komen alle deelnemers rond de herfstvakantie nog een
dagdeel terug. Deze bijeenkomst is gepland op maandag 7 oktober van
15.30 tot 17.00.
Ouders kunnen, indien gewenst, altijd een afsluitend gesprek met de
trainers aanvragen na de cursus.
Deelname is kosteloos.

Informatie en aanmelding
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin u en uw kind meer informatie ontvangen over
de cursus. De trainer besluit in overleg met u of deelname van uw kind aan de cursus wenselijk is.
Hierna volgt de definitieve inschrijving. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.
Aanmelding kan via de website www.lerenmetlev.nl
De cursus is te vinden bij het onderdeel Z’inzicht - kinderen.
Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de trainers:
Kim Peeters: kim.peeters@levgroep.nl /06-48604498
Liesbeth Schobers: Liesbeth.schobers@levgroep.nl / 06-41038825
Zie ook: www.plezieropschool.nl

