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Algemeen
Waar een klein team groot(s) in is…
Het schooljaar is alweer een paar weken oud en iedereen is met goede zin en een positieve insteek gestart!
Door omstandigheden konden Carmen en ik helaas niet bij de echte start van het schooljaar zijn. Gelukkig heeft
het team van onze school alle werkzaamheden op zich genomen en gezorgd voor een fantastische start voor alle
kinderen! Het is fijn om te zien dat ons team dit zo voortreffelijk oppikt. Daar ben ik erg trots op en dankbaar
voor en wil ik graag even benoemen!
Bovendien maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen, kinderen, ouders en teamleden een heel fijn en
leerzaam schooljaar te wensen.
Harold Jacobs.

Privacy-document
Komende maandag krijgen de kinderen weer een akkoordverklaring mee naar huis m.b.t. de privacy. We vinden
het fijn als u het formulier invult en uiterlijk vrijdag 1 oktober mee teruggeeft met uw kind.

Schoolfotograaf
De school is weer begonnen! We vinden het erg prettig om iedereen weer te zien. Bij een nieuw schooljaar
horen ook weer nieuwe schoolfoto’s. Woensdag 6 oktober komt de schoolfotograaf om alle kinderen weer op
de gevoelige plaat vast te leggen. Dus trek je beste pak aan, haartjes in de plooi en smile!

Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober gaat de kinderboeken week van start.
Het thema van dit jaar is : " worden wat je wil...."
We zorgen dat onze schoolbibliotheek er feestelijk uit gaat zien en zorgen voor
een leuke opening.
In aanloop naar de kinderboeken week zijn er weer veel nieuwe boeken
aangeschaft voor onze schoolbieb.
In deze week zullen we extra aandacht aan deze boeken besteden.
De schoolbieb is inmiddels weer opgestart. 1x per week kiezen de kinderen 2
boeken uit, die ze in de klas mogen lezen.

Praat mee met het SWV (samenwerkingsverband)
Onze school valt binnen het samenwerkingsverband Helmond-Peelland. Eén van de taken van het
samenwerkingsverband is o.a. het ondersteunen van passend onderwijs binnen de scholen in de regio. In de
bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging om op 8 november mee te praten over passend onderwijs.

Van onze kanjers van groep 1/2
Wat hebben we weer een fijne start gemaakt dit schooljaar. Eindelijk weer eens samen
op het schoolplein, wat was het gezellig druk zo na de grote
zomervakantie. Fijn om alle kinderen en alle papa's en mama's weer een keertje live te
zien onder het genot van een kopje koffie en thee.
Ook in de klas is het weer heel fijn om elkaar te zien en wat hebben we weer een
gezellig clubje dit schooljaar. Lars, Maud, Luus, Liz, Faye en Arya, wat zijn
jullie knapperds en wat doen jullie het goed. We zijn heel blij met jullie in onze klas en
de juffies zijn heel trots. Binnenkort komen Dries, Merel en Tolino ook kennismaken.
We kijken uit naar jullie komst.
We hebben elkaar al goed leren kennen tijdens de Gouden Weken door middel van allerlei spelletjes,
kringactiviteiten en samenwerkingsopdrachten. De juffen hebben een aantal prentenboeken voorgelezen over
het thema en we hebben een heel leuk liedje geleerd: “Wil je mijn vriendje
zijn?” https://www.youtube.com/watch?v=BeT1jH6b1nM. We hebben samen een mooi kunstwerk gemaakt,
waar onze regels en afspraken voor een fijne klas in zijn verwerkt.
Het thema van de Gouden Weken wordt eind deze week afgesloten, we zullen vanaf volgende week starten met
het thema Beroepen dat gekoppeld is aan het thema van de Kinderboekenweek: "Worden wat je wil". Wij zijn
alvast een klein beetje begonnen met het oefenen van het liedje van Kinderen voor Kinderen dat speciaal voor
deze Kinderboekenweek geschreven is: https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4.

Als jullie thuis leuke boeken of spulletjes hebben die met het thema te maken hebben mogen de kinderen deze
gerust mee naar school nemen (graag voorzien van naam en groep). Bij elk thema hebben we voortaan een
soort themakast waarin we allerlei materialen verzamelen die met het thema te maken hebben. De kinderen
mogen meehelpen met het inrichten van onze themahoek, altijd ontzettend leuk om te zien hoe betrokken onze
kinderen dan zijn, ze komen echt met de meest leuke ideetjes en aanvullingen.

De informatieavond was dit jaar helaas nog niet live op
school en daarom hebben we met heel veel foto's van
onze kanjers een mooie Powerpoint en een heel leuk
filmpje van onze groep gemaakt. We hopen dat jullie
als ouders op deze manier een beeld krijgen van wat al zo
de hele dag doen! Fijn om elkaar bij de startgesprekken
weer even gesproken te hebben. Super om
van jullie terug te horen dat de Engelse lessen en het
bewegend leren zo in de smaak vallen bij de kinderen.
Binnenkort starten we met de kinderen van groep 2 en
groep 3 met een circuitmodel. Dit zal bij wijze van
uitproberen een uurtje duren in de middagen. Dit om de overgang van groep 2 naar groep 3 te verkleinen,
kinderen uit groep 3 de gelegenheid te geven om af en toe nog “spelend” te leren en om onze kinderen van
groep 2 die toe zijn aan andere dingen eens te laten proeven aan wat dan eventueel mogelijk. De kinderen zien
zo hun "maatjes” van vorig jaar nog en alle kinderen van groep 2 en 3 zullen hier aan deel nemen. Groep 1
wordt dan opgevangen en begeleid door een van de onderwijsassistentes. We gaan er dit jaar voor het eerst
mee aan de slag en houden jullie op de hoogte ontwikkelingen van deze nieuwe opzet. We zullen er binnenkort
mee gaan starten.
Wat ook erg in de smaak valt bij de kinderen zijn de gymlessen van juf Indy. Met veel enthousiasme
wordt er op maandag- en donderdagochtend gegymd! De kinderen komen met rode blosjes op de wangen
terug.

Wat minder fijn was, was de waterschade die op het de toiletten beneden was ontstaan in
het weekend waardoor onze gehele beneden verdieping zowat blank stond Gelukkig op tijd in
het weekend ontdekt door juf Marjon en op zondag avond met vereende krachten van heel veel ouders
die spontaan kwamen helpen, het water letterlijk weer de deur uitgewerkt. Dan zie je weer waar een “kleine
school” zoals de onze sterk in is: echt top! Allemaal nogmaals héééééééél erg bedankt!
Wij kunnen gelukkig gewoon lekker samen aan het werk in de klas ! Tot de volgende keer veel groetjes van alle
kindjes en juffies uit groep ½.

De peuterspeelzaal
Kids Society Erica

Nieuwsbrief 2 verschijnt op 22 oktober

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Spaar mee voor onze schoolbieb!
Beste ouder/verzorger,
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de
actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met
ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij
Bruna.
Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en
lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van
het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de
schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken.
Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester.
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.
Hulpouders IVN
Binnenkort willen we het scholenprogramma van het IVN voor de groepen 4/5 of 5/6/ weer opstarten.
Wegens de veiligheidsmaatregelen rondom corona hebben verschillende scholen het laatste jaar niet
deelgenomen. Hopelijk willen alle scholen zich dit jaar weer aansluiten. Het herfstprogramma van dit seizoen
is “dierensporen “. De leerlingen gaan de natuur in en doen daar, met veel enthousiasme, verschillende
opdrachten. Duur van het programma is 60 minuten.

We willen hierbij een oproep doen aan de scholen om één of twee ouders te vragen of zij natuurouder willen
zijn . Het is de bedoeling dat zij contactpersoon zijn tussen hun school en de scholenwerkgroep van het IVN.
Twee keer per jaar krijgt de natuurouder een uitnodiging voor een bijeenkomst in de IVN ruimte in het
Klooster. In een gezellige ongedwongen sfeer wordt er uitleg gegeven over het scholenprogramma. De
bijeenkomst vindt plaats tijdens de avonduren.
Alle benodigde materialen zijn aanwezig en de informatie wordt uitgebreid beschreven. Dus kennis van de
natuur is zeker geen vereiste. Ouders die in het verleden hebben meegeholpen waren heel enthousiast; ook
omdat ze zelf weer nieuwe dingen geleerd hadden.
Alleen met medewerking van de scholen kan het scholenprogramma doorgang vinden.
Graag vóór 25 september een reactie met de namen en e-mailadressen van de natuurouder(s), zodat we zo
snel mogelijk een bijeenkomst kunnen inplannen. De geschiktste periode voor het herfstprogramma is van
oktober tot half november. Denkt u alvast na over een datum? Bij voorbaat hartelijk dank.
Vriendelijke groeten,
Paula van Agt en Corrie van Wassenaar

Ouderavond voor Eerste Communie 2021
Beste ouders/verzorgers,
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, die ingeschreven staan in Parochie Heilig
Kruis (uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten), kunnen in 2022 hun Eerste Communie doen.
Op dinsdagavond 28 september om 20.30 uur is er een informatieve ouderavond voor de Eerste
Communie. Deze avond vindt plaats in de St. Clemenskerk, Heuvel 15 te Gerwen.
U wordt op deze avond geïnformeerd over de voorbereiding van de communie (activiteiten, data,
vieringen) en de communieviering zelf. Omdat er vanwege Corona enkele beperkingen gelden rondom
bijeenkomsten in de kerk, zal de voorbereiding er wat anders uitzien dan andere jaren. Uiteraard
wordt u daarover op deze avond ook geïnformeerd.
U kunt aan het eind van deze avond uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Communie. De kosten
hiervoor zijn €40,00 per communicant. Wij vragen u dit bedrag deze avond mee te brengen in een
enveloppe met daarop de naam van uw kind.
Wij kijken ernaar uit om u als ouder van aanstaande communicanten te mogen begroeten op 28
september aanstaande. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Schuurmans Werkgroep Eerste Communie * communicanten@parochienuenen.nl

