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Belangrijke data
28 september
8 oktober
10 oktober
12 oktober
15 tot en met 19 oktober
26 oktober
1 november

(oktober)

Studiedag alle leerlingen vrij
MR vergadering
Korfbaltoernooi groep 7/8
Open podium 11.30 uur
Herfstvakantie
Vergadering kinder-meedenkraad
Nieuwsbrief 3

Algemeen

Studiedag 28 september
Op vrijdag 28 september vindt de eerste studiedag van dit schooljaar plaats; de kinderen zijn op die dag dus vrij.
De beide teams gaan aan de slag met diverse onderwerpen.
Zo zullen de leerkrachten, naast de bespreking van allerhande organisatorische zaken, uitleg krijgen
over LeerUniek, een methode om de ontwikkelingen en prestaties van kinderen gemakkelijker te analyseren
(minder administratieve last). Er wordt verder gewerkt aan een gedragscode en we gaan aan de slag met de
ideeën over de inzet van ICT binnen het onderwijs. Achter de schermen wordt er op dit moment druk gewerkt
aan het voorbereiden van een app voor alle ouders, de basisschoolapp. Om deze goed te kunnen gaan
gebruiken zullen we tijdens de studiedag ook wat informatie moeten delen en keuzes moeten maken.

Brede school Heuvelrijk en basisschool Sint Jozef op televisie
Binnenkort zullen beide scholen te zien zijn op de televisie. De LON (lokale Omroep Nuenen) heeft een item
gemaakt over de voordelen van kleine scholen en zal dit binnenkort uitzenden. In het item worden twee
kinderen, twee ouders en de directeur geïnterviewd. Wanneer het item wordt uitgezonden, is op dit moment
nog niet duidelijk, maar als daar meer informatie over komt, laten we dat uiteraard weten.

Kinderboekenweek van 3 tot 14 oktober
Volgende week woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: Vriendschap.
Kom erbij ! We zullen deze samen met alle groepen openen. Onze nieuwe boeken, die aangeschaft zijn
over dit thema, staan klaar voor gebruik. In
iedere groep zal er met deze boeken gewerkt
worden en besteden we weer extra aandacht
aan leesplezier! Kinderen voor kinderen heeft
ook dit jaar weer een lied bij deze
Kinderboekenweek. We gaan er leuke weken
van maken;
Onze schoolbieb is er klaar voor kijk maar!

Rots en Water Basistraining afgerond
door juf Maaike (Heuvelrijk) en juf
Marian (Sint Jozef)
Onlangs hebben juf Maaike Slaats en juf Marian
Hanenberg de 3 daagse cursus tot basistrainer Rots
en Water afgerond. Rots en Water is een
psychofysieke training voor jongens en meisjes voor
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal
onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en
GGZ.
Doel van het Rots en Water programma is het
vergroten van de communicatie- en sociale
vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen
zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze doelstelling
wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere
en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de
buurt/wijk in dit proces te betrekken.
Tijdens de driedaagse cursus hebben de juffen met alle themalessen kennis gemaakt, zodat zij deze nu door
kunnen geven aan de kinderen. Het waren veelal fysieke oefeningen die in de gymzaal plaatsvonden.
Natuurlijk willen we hier nu ook mee aan de slag op onze basisscholen. Hoe dit vorm gaat krijgen, gaan we
overleggen met beide teams. Wordt vervolgd!

Vanuit de groepen

Korfbaltoernooi groep 5 en 6
Op woensdagmiddag 26 september hebben 2 teams van Heuvelrijk
meegedaan aan het korfbaltoernooi op de op de velden van NKV op
het Wettenseind. Na 12 sportieve wedstrijden onder een stralende
zon, wisten zij een prachtige 2e plaats te veroveren.
Gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!
Op 10 oktober gaan groep 7 en 8 de korfbalvelden betreden om er
ook een leuke middag van te maken.

Excursie groep 7/8
Groep 7/8 werkt op dit moment aan het project
Amerika, Australië en Canada. Afgelopen dinsdag
hebben we op diverse plekken gebeurtenissen over
operatie Market Garden uit de tweede wereldoorlog
bekeken. Zo waren we onder andere in het Joe
Mann theater te Son. Tussen de middag aten we
Amerikaans voedsel! Een echte hamburger verzorgd
door juffrouw Lieke bij Henry’s Place. Na een bezoek
aan een standbeeld van een parachutist fietsten we
gezellig weer terug naar Gerwen

De peuterspeelzaal
Berichtje vanuit de peuterspeelzaal
We zijn inmiddels al weer enkele weken bezig met ons nieuwe thema: Welkom, Kom erbij!
Doel van dit thema is om de kinderen te laten voelen en merken dat ze welkom zijn, erbij horen en dat het fijn
en gezellig is om samen te spelen en te leren.
De boeken die centraal staan bij dit thema zijn:
De mooiste vis van de zee, Wil jij mijn vriendje zijn en Het grote boek van Kikker en eend.

De liedjes die we zingen zijn:
We maken een kringetje van jongens en van meisjes en er zat een klein vriendinnetje huilend op een steen.
In gesprekjes zijn we bezig met de uiterlijke kenmerken van jongens en van meisjes en om namen te leren
kennen van elkaar.
Als knutselwerkje maken we een slinger van jongens en van meisjes waarbij de kinderen kunnen prikken,
plakken en kleuren. Voor het intekenen van de gezichtjes hebben we eerst goed naar onszelf gekeken in de
spiegel om te kijken waar onze ogen neus en mond zitten.
Met de woensdag groep hebben we het verhaal van de mooiste vis nagespeeld om erachter te komen dat als je
speelgoed kan delen met elkaar het leuk en gezellig is om er samen mee te spelen.

Zo werken we naar de Kinderboekenweek toe.

Kids Society Erica
Nieuws vanuit de dagopvang van Kids Society Erica
Bij onze dagopvang groep De Bijtjes zijn we gestart met een nieuw VVE-thema:

Klaar voor de start..!!!
In de eerste week zijn we iedere morgen begonnen met
ochtendgymnastiek. Met het liedje van minidiscoochtendgymnastiek en klaar voor de start van kinderen voor
kinderen even de spieren los maken. Rennen springen,
rekken en strekken en natuurlijk lekker even dansen want dat
is ook belangrijk!
In de groep zelf hebben we een themahoek gemaakt. Dit zijn
‘klim en klauter’ kussens waar we de grove motoriek
proberen te stimuleren en natuurlijk lekker kunnen sporten.
Het is voor groot en klein. Als de grotere kinderen in bed

liggen kunnen ook de dreumesen en grotere baby’s er even op
klimmen, glijden, liggen. Verder liggen er in de groep diverse
sportartikelen zoals ballen, hoepels, badminton rackets, duikbrillen
en badmutsen, tennisballen, om te ontdekken wat voor soorten
sporten er eigenlijk zijn.
De woordkaarten die aan de kast hangen pakken we er regelmatig
bij. We gaan dan met een kleine groep kinderen aan tafel de
kaartjes bekijken en de kinderen vertellen wat ze op het kaartje
zien. Wat voor sport is het? Wat doe je dan? Zijn er nog andere
spullen op de groep die er ook bij horen? Op die manier stimuleren
we de taalontwikkeling van de kinderen en worden de woorden ook
gevisualiseerd.
We zijn dus de komende weken dus volop sportief bezig!!
Groetjes van De Bijtjes

Nieuws van de Beverbende en het Bonte paard!
Afgelopen weken hebben wij niet stil gezeten op de BSO.
De eerste week hebben we rustig aan gedaan. Weer wennen aan het ritme van school en alle verplichtingen.
Onze kinderen zijn heel erg creatief geweest op een speciale manier.
Ze hebben geschilderd met hun voeten.
Met een kwast tussen de tenen gingen ze aan de slag. Dit viel niet mee maar er zijn hele leuke en mooie creaties gemaakt.
Ook heeft de kinderraad weer bij elkaar gezeten. De kinderraad is vernieuwd. Dit omdat er 3 raadsleden naar de tieners zijn
gegaan. We hebben afscheid genomen van Teun, Kee en Bram, bedankt voor jullie inzet.
Zij zijn vervangen door:
Armin,
Imke en
Rink.

Ook deze keer hebben de 7+ kinderen hiervoor mogen stemmen.
Meteen aansluitend stond er de week van de kinderraad op de planning. Dit houdt in dat de kinderraad de activiteiten voor
die week bedenken en uitvoeren.
We hebben gesjoeld en proevertje gedaan. Dit was een groot succes. Ook spijkerpoepen kunnen de kinderen nog doen. Dit
heeft Rink verzorgt.

Vorige week stond in het thema van koken en bakken. We hebben heerlijke dingen gemaakt en geproefd natuurlijk!
Wij willen onze nieuwe kinderen van harte welkom heette:
Juno is gestart bij de Beverbende. Heel veel plezier Juno!
Martiano heeft de beverbende verlaten en is doorgestroomd naar het Bonte paard. Hij hoort nu voortaan bij de grote
kinderen!
Verder nemen we afscheid van Kee, Bram, Yuri en Teun, zij zijn doorgestroomd naar de tieners in Nuenen. Ook hun wensen
wij veel plezier!
BSO team

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 1 november

Ingezonden activiteiten, mededelingen en andere leuke dingen

Uitgebreide informatie over de bovenstaande activiteiten is ook te vinden op het prikbord in de centrale hal.

