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Voorjaarsvakantie
Complimentenweek
luizencontrole
Inloopmoment (8.25 - 8.45)
week van de lentekriebels
Nieuwsbrief 8

Algemeen
Pyjama dag, Gender in de blender, Gekke haren dag, Sportdag en dan Carnaval……
Afgelopen week zijn er verschillende “thema dagen” geweest op school. Wat hebben we genoten van alle
outfits. Wat een creatieve kinderen, ouders en ook teamleden. Kijk maar naar de prachtige resultaten.

Carnaval 2020!
Met de carnaval voor de deur breekt er voor groep 8 nog een hele spannende periode aan.
Jeugdprins Rafiki, Hofdame Sarabi en Adjudant Mufasa vormen samen het jeugdtrio voor carnaval 2020! De
residentie zal tijdens de jeugdmiddagen veranderen in een echte jungle. Zelf zijn ze, in hun prachtige pakken,
ook helemaal klaar voor een geweldig feest. Onder het motto “We slingeren samen de carnaval door” zullen zij
komend jaar de carnaval voor de jeugd gaan aanvoeren. Natuurlijk wensen we Bram, Bart en Anne een prachtig
carnavalsjaar! Uiteraard zullen zij er, samen met de jeugdraad, voor gaan zorgen dat het een groot feest wordt!
Het zou heel leuk zijn als je mee komt feesten.
Speciaal voor alle kinderen worden er twee jeugdmiddagen georganiseerd in de tent op het plein in Gerwen
Jullie zijn van harte welkom op: Zondag 23 februari om 15.11 uur en Dinsdag 25 februari om 14.11 uur.

Sportdag - Koningsdag – Sportdag – Koningsdag – Sportdag – Koningsdag – Sportdag
In de vorige nieuwsbrief is een bericht geplaatst over de sportdag. Dat bericht was niet helemaal juist.
Het is als volgt:
We hebben dit jaar wel degelijk een sportdag! Deze sportdag zal plaatsvinden op Koningsdag.
We beginnen de dag met een dans en een ontbijt, daarna gaan we beginnen aan onze sport- en speldag rondom
de school. De officiële koningsspelen zijn op vrijdag 17 april, i.v.m. de ramadan. Wij hebben er voor gekozen om
de koningsspelen/sportdag toch op de laatste vrijdag voor de vakantie te doen. Vrijdag 24 april , zoals vermeld
op de kalender. Verdere informatie volgt later. We gaan er in ieder geval een gezellige, sportieve dag van
maken.
De sportdagcommissie

Verkeersexamen
Dit jaar stond het verkeerexamen theorie en
praktijk op het programma voor groep 7 op het
programma. Wij hebben als school besloten om
het dit jaar niet door te laten gaan. Dit komt
volgend schooljaar met twee groepen
tegelijkertijd. Wij gaan vanaf nu om het jaar de
verkeersexamens laten plaats vinden. U kunt
het voor dit schooljaar uit de agenda halen. Wij
hopen u hier voldoende mee geïnformeerd te
hebben.

Informatie over pestbeleid
In de mail van 10 januari stond beschreven dat we binnen de school nog stringenter willen gaan toezien op het
pesten. Daarbij heb ik ook gemeld dat we vanaf dat moment zouden gaan werken met een schriftje, waar we
ongewenst gedrag in melden. Bovendien hoorden daar ook wat consequenties bij. Na een week of 6 werken
met dit schriftje is het goed even een “tussenstand” te melden.
Onze algemene ervaring is dat er op het schoolplein wel degelijk minder ongewenst gedrag te zien is. Dat er niet
meteen geen ongewenst gedrag te zien zou zijn, hadden we natuurlijk ook niet verwacht, maar is wel ons
streven.
Natuurlijk is er een aantal kinderen genoteerd en gewaarschuwd. Bovendien heeft een enkeling ook een week
binnen moeten blijven na drie vermeldingen in het schriftje en zijn er gesprekken met ouders geweest. Deze
gesprekken zijn veelal positief verlopen.
We merken ook dat kinderen zich bewust zijn van het schriftje en elkaar waarschuwen hiervoor. Daardoor
corrigeren kinderen zich als het ware zelf en elkaar.
Garanties dat er nooit iets gebeurt kunnen we niet geven. We kunnen echter wel zeggen dat alle leerkrachten
zeer alert zijn op ongewenst gedrag en dat het schriftje voor veel kinderen zeker een preventieve werking
heeft.
Wij zullen op school steeds alert blijven en doorgaan met de inzet van het schriftje. Er is afgesproken dat alle
kinderen na een vakantie weer met een schone lei mogen beginnen en dat zal op 2 maart dan ook gaan
gebeuren.
Overigens wordt er door ouders ook gevraagd of dit onze enige aanpak van ongewenst (pest)gedrag is. Dit is
uiteraard niet het geval. We hanteren een preventieve en een remediërende aanpak (5-sporen-aanpak). Het
schriftje voor de pauzes is slechts één onderdeel van het pestprotocol. Dit protocol vindt u op onze website.

De peuterspeelzaal

Het thema kleding hebben we afgesloten en deze week
besteden we aandacht aan carnaval.
We hebben leuke knutselwerkjes gemaakt maar naast dat
hebben we ook leuke spelletjes gespeeld, was ophangen,
knopen geregen.

Donderdag en vrijdag mogen de kinderen
verkleed komen.
Na de carnaval gaan we starten met het
thema “ kunst met kleuren”.
De eerste maandag en dinsdag na de
vakantie zijn de ouders weer welkom om
een kopje koffie te komen drinken.
Deze week nemen we afscheid van Anton
en Felipe, wij wensen hun veel succes.
Wij wensen iedereen een fijne carnavals
vakantie!
Groetjes van de peuterspeelzaal.

Kids Society Erica
Nieuws vanuit de BSO groepen
Het was weer erg gezellig op de BSO.
We zijn natuurlijk, ondanks dat het niet echt koud is, bezig
met ons winterprogramma en vogelvoer maken voor de
overwinteraars hoort daar natuurlijk bij!
De vogels die in Gerwen huizen hebben in ieder geval weer
genoeg om te snoepen.

Ilse, Roos en
Kirsten hadden het idee om blaaspijpen te maken die
gepimpt moesten worden. Ze zijn natuurlijk buiten
uitgetest zodra ze klaar waren.

Afgelopen week stond bakken op het programma en in overleg met de kinderen werden
het pizza’s en cake en we maakten ook spinnen met koek! Tijdens onze “ Heel Gerwen
bakt” middag kregen we bezoek van twee oud BSO-kinderen Luuk en Tom. Super leuk
natuurlijk.

Nu zijn we ons volop aan het voorbereiden op carnaval dus de
boel wordt versierd.

Verder willen we Valentijn en Evi van harte welkom heten op de BSO. Ook Caio komt
binnenkort bij ons spelen. Helaas gaat Merijn ons verlaten. Bedankt voor alle gezellig
speeluren Merijn!
Groetjes van Kim, Erica en Wendy van de BSO groepen Bonte Paard en Beverbende

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 maart

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Carnaval
Kindermiddag: Jungle

Kom gezellig slingeren en springen in de jungle
-

Met diverse leuke attracties
Op zondag 23 februari om 15:11
In de tent op het Heuvelplein

Ook leuk: Spelletjesmiddag
-

Op dinsdag 25 februari om 14:11
In de tent op het Heuvelplein

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond voor
ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog
in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich
ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit
probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan
te pakken.
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven.
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten
voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

