24 juni - nummer 10

Belangrijke data
27 juni
6 juli
6 juli
8 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
18 - 20 juli
22 juli
25 juli
5 september

(juli)

MR vergadering
Ouder bedankmoment 11.30 uur
Open podium
Tweede rapport
rapportgesprekken
rapportgesprekken
wisselmoment 11.30 - 12.30 uur
Afscheidsavond groep 8
Schoolkamp groep 8
Laatste schooldag
start zomer vakantie
eerste schooldag 2022-2023

Algemeen
Ouderraad zoekt nieuwe leden
Vond jouw kind het schoolreisje ook zo leuk? Geweldig, toch? Want als ouder vind je het natuurlijk hartstikke
leuk als jouw kind het naar zijn zin heeft. En als ‘buitenstaander’ sta je er altijd van te kijken wat er allemaal
weer georganiseerd wordt. Niet iedereen weet misschien dat dit soort activiteiten (mede) georganiseerd
worden door de leden van de Ouderraad.
De Ouderraad, bestaande uit een aantal betrokken ouders, doet elk jaar weer zijn best om de vele verschillende
activiteiten tot een feest te maken! Samen met de teamleden organiseren wij onder andere een kerstactiviteit,
het Sinterklaasfeest, Carnaval, het schoolreisje en sportdag. Allemaal zaken die ertoe bijdragen om de schooltijd
van jouw kind tot een feest te maken! En zeg nou eerlijk, dat is toch ook heel erg belangrijk!
Vind je het leuk om hierbij te helpen of wil je meer informatie? Spreek een van de ouderraadleden dan aan. We
zijn op zoek naar jou!
Groetjes van:
Marianne van Dril - Wouter Rensen - Linda Gebben - Ivo Lenting

Groepsverdeling schooljaar 2022-2023
In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de groepsverdeling van volgend schooljaar. Met het team en de
medezeggenschapsraad zijn we gekomen tot de volgende verdeling:
GROEP
1/2
3
4
5
7
6/8

LEERKRACHT(EN)
Manon de Boer + Dinyla Voss
Charlotte Eijsermans
Inge Merks
Marjon Berkvens / Ellen Knoops
Daphne Boer
Bodhi Sterken + Vanja Hartog

Deze verdeling betekent dat we het aantal leerlingen per groep laag kunnen houden. Alleen de kleutergroep zal
gedurende het schooljaar groeien naar een aantal van boven de 35 leerlingen. Vandaar dat daar ook twee
teamleden fulltime aanwezig zijn.
Bijzonder is de groep 6/8-combinatie. Ervaring leert dat een dergelijke combinatiegroep goed mogelijk is, zeker
als er ook nog ondersteuning bij aanwezig is. Vanja zal Bodhi gedurende het grootste deel van de week in deze
groep ondersteunen.

Studiedagen schooljaar 2022-2023
Ook het komende schooljaar zijn er weer studiedagen georganiseerd. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en
verbreedt het team de kennis en vaardigheden om zo nog beter onderwijs aan uw kind(eren) te kunnen
verzorgen. Hieronder een overzicht van de studiedagen:
- Donderdag 22 september 2022
- Vrijdag 23 september 2022
- Vrijdag 18 november
- Maandag 23 januari
- Woensdag 15 maart
- Dinsdag 30 mei
- Vrijdag 16 juni

Optreden BOOST (met GMK)
Er is in de afgelopen weken veel onduidelijkheid geweest over een optreden van de kinderen van groep 4 t/m 8
n.a.v. een aantal gastlessen van het GMK. De planning rondom deze lessen was zeer verwarrend, maar
inmiddels heeft de eerste les plaatsgevonden en vindt de tweede (en laatste) op dinsdag 28 juni plaats. Daarna
volgt een optreden! Hoewel de berichtgeving hierover erg laat is, hopen we toch dat er veel kinderen en
volwassenen in de gelegenheid zijn om mee te doen aan het optreden. Hieronder de aankondiging:
De leerlingen van groep 4/5, 6 en 7/8 krijgen professionele lessen van muziekdocenten van het Kunstkwartier
waarin ze leren om op een echt muziekinstrument te spelen! Na deze lessen doen de klassen mee aan een grote
show op zondagmiddag 3 juli! OrkestGMK uit Gerwen en het Kunstkwartier slaan de handen ineen om samen
met basisschool Heuvelrijk een spetterende show neer te zetten voor en door kinderen, maar ook met een
groot orkest, film en andere speciale effecten.
Muziek uit films, popliedjes, musical: alles komt voorbij. En meer!
Op zondagmiddag 3 juli doen de kinderen mee aan de grote afsluitende uitvoering op Vrije School Brabant,
Nuenenseweg 6 te Eindhoven. De kinderen worden verwacht om 14.30 uur. Eerst mogen ze repeteren met het
orkest (ouders kunnen wachten met een hapje en drankje) en daarna, om 15.30 uur begint de Grote Show, het
BOOST Event! De show duurt ongeveer een uur.
Natuurlijk hoort er publiek in de zaal, dus nodig iedereen uit voor een fantastische middag! Kaartjes kosten €5,pp en zijn te koop via de website www.gerwensmuziekkorps.nl of scan de QR-code op de flyer die de kinderen
bij zich hebben of die op school hangen.
Hoe meer publiek, hoe meer applaus, hoe meer stralende gezichten!

Peuterwerk
We ontdekken steeds iets nieuws tijdens ons thema “ ik kan toveren”.
Van de basiskleuren rood, blauw en geel kunnen we door mengen nieuwe
kleuren toveren. Dit doen we met verf, water, scheerschuim en op een
toverkrasblad.
Bij de kinderen wordt het
verhaal van “ Anton kan
toveren” nagespeeld.
Regelmatig zoeken ze de
toverstaf om de vogel of het
konijn onder de hoed weg te toveren.
Volgende week gaan we dit thema afsluiten door een toverboekje
te maken met daarin hun knutselwerkjes.
De laatste weken voor de zomervakantie toveren we de winkel
om in een ijssalon.
Wij hebben afscheid genomen van Sarah, wij wensen haar veel
succes op de basisschool.
We heten Benz en zijn ouders van harte welkom bij Peuterhof.

Nieuwsbrief 11 verschijnt op 21 juli.

Kids Society Erica
Nieuwsflits van BSO Heuvelrijk…..
Wat genieten we weer met volle teugen van het prachtige
weer.
Volop buitenactiviteiten gedaan, zoals een bunker in de
zandbak gemaakt. Wat vooral leuk is om te zien dat de
kinderen onderling goed kunnen samenwerken en elkaar
goed helpen. Er wordt water naar de zandbak gebracht en er
wordt met scheppen flink gegraven.
Ook onze voetbaltalentjes komen weer volop tot “ spel” en de
steps worden ook volop gebruikt, echte stuntkinderen
hebben we erbij.
Afgelopen week met scheerschuim gekliederd, de foto’s
spreken voor zich!!
De kinderen van het Bonte paard hebben al volop ideeën
verzameld voor de zomervakantie.Op die manier betrekken
we de kinderen bij het maken van hun eigen programma.
Feest gevierd van Ivo, Thijmen en Rowan. Iedere keer weer een feestje om de kinderen in het bloemetje te
zetten.
Er staat weer een droge ontruiming op de planning voor de dagopvang en bso. We proberen de kinderen zich er
weer bewust van te maken hoe ze op een veilige manier weer snel naar buiten kunnen.
Uiteindelijk verdienen ze allemaal weer een dikke duim!!
Groetjes van het team van de BSO
Wendy,Immanuel,Wilna, Erica en Joyce.

Nieuwbrief Kids Society Erica - ‘de Bijtjes’
Afgelopen periode hadden we een logee! Bob de Bij! Bob de Bij gaat logeren
Hoera! Vanavond mag Bob de Bij mee naar jullie huis om te gaan logeren. Zouden jullie hem morgen
weer terug willen brengen, zodat hij weer bij het volgende Bijtje kan gaan logeren? Hij heeft een koffer
bij zich waar al zijn logeerspullen in zitten. Helaas is Bob soms een beetje rommelig, dus letten jullie
goed op dat alle spulletjes ook weer mee terug genomen worden? Hij heeft een luier, slaapzak, kam,
tandenborstel, knuffel, voorleesboekje en flesje melk bij zich.
Toveren.
We hebben getoverd met blauwe en rode verf.
ietsie…pietsie….kaars…..rood en blauw wordt paars.
Als activiteit mochten de kinderen 2 kleuren verf kiezen, uit de kleuren rood, geel, blauw. Nu gaan we toveren
en welke kleur komt er tevoorschijn als de kleuren gemengd worden.
Als VVE thema hebben we vanaf 13 juni t/m 22 juli het onderwerp ‘ik ga op vakantie!’
Tijdens deze periode staat alles in het teken van de zomer, op vakantie gaan en lekker weer!Door middel van
veel activiteiten stimuleren we de verschillende ontwikkelingsgebieden door bijvoorbeeld samen een tent te
bouwen oefenen we ruimtelijk inzicht, samenwerken en motoriek. Ook spelen we spelletjes die de sociaal
emotionele ontwikkeling stimuleren en spelen we uiteraard veel buiten!
Het themaboek tijdens dit thema is ‘Kaatje in de zomer’. Boekjes om thuis te lezen:
De aller leukste vakantie ooit
Anna en de zomer
Boer Boris gaat naar zee
Dikki Dik; de zon , de zee en de wind.
Liedjes om te zingen: zand op je boterham, vakantie, Ijsjes eten, 10 kleine visjes
zwemmen in het water.

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Het oudersteunpunt
Het Oudersteunpunt is een ondersteuningsplatform van, voor en door ouders. Het biedt ouders digitale en
praktische informatie en ondersteuning op het gebied van opvoeden, ontwikkeling en (passend) onderwijs. Het is
een onderdeel van het samenwerkingsverband Helmond Peelland PO.
Alle samenwerkingsverbanden hebben in oktober 2020 de opdracht gekregen van toenmalig Minister van Onderwijs,
Arie Slob om een oudersteunpunt in te richten.
Vanuit de OPR (ondersteuningsplanraad) van ons samenwerkingsverband is een werkgroep opgericht om het
oudersteunpunt te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een informatieve website, waar ouders antwoord vinden
op allerlei soorten vragen die ze kunnen hebben op het gebied van onderwijs en opvoeding. Ook geeft de website
voorlichting en adviezen, zoals bv. tips om je als ouder goed voor te bereiden op een gesprek met professionals. Dit
alles met als doel om ouders op een goede manier te informeren en de communicatie tussen ouders en school en/of
zorg soepel te laten verlopen.
De informatie op de website van het oudersteunpunt is verdeeld in vier categorieën:
•
Baby’s en peuters
•
Basisonderwijs
•
Speciaal (basis) onderwijs
•
De stap naar het voortgezet onderwijs
Nieuws en wetenswaardigheden rondom de thema's opvoeding en (passend) onderwijs worden gepubliceerd in
de nieuwsrubriek.
In de rubriek ‘Onze activiteiten’ worden activiteiten in de regio vermeld die betrekking hebben op een specifiek
onderwerp op het gebied van opvoeding en (passend) onderwijs.
De informatie op de website is ook beschikbaar in andere talen.
Het oudersteunpunt heeft drie belangrijke doelen:
- Het informeren van ouders via de website, de Nieuwsbrief, Social media en door het organiseren van
informatieavonden.
- Het ondersteunen van ouders door vragen te beantwoorden, met ze mee te denken of ze op het juiste
spoor te zetten in hun zoektocht naar passende ondersteuning.
- Het signaleren van ervaringen en zorgen die ouders hebben op het gebied van (passend) onderwijs en
opvoeding en het in kaart brengen van verbeterpunten en thema's waar ouders graag meer aandacht
voor willen hebben

