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Belangrijke data
1 november
13 november
14 november
16 tot en met 23 november
19 november
22 november
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Nieuwsbrief 3
Inloop moment van 8.25 uur tot 8.45 uur
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Week van de mediawijsheid
SoEmo gesprekken
SoEmo gesprekken

Algemeen
Studiedag 14 november
Op woensdag 14 november vindt er weer een studiedag plaats, alle kinderen zijn dan dag vrij.

Brede school Heuvelrijk en basisschool Sint Jozef op televisie
Onlangs zijn Brede school Heuvelrijk en Basisschool Sint Jozef Binnenkort te zien geweest op televisie.
In het item, wat specifiek gaat over kleinschalig basisonderwijs, zijn twee kinderen, twee ouders en de
directeur geïnterviewd. Inmiddels staan de beelden ook op You Tube klik hier om ze te bekijken.

Lancering schoolapp
Volgende week zal de nieuwe basisschoolapp voor zowel brede school Heuvelrijk als
basisschool Sint-Jozef gelanceerd worden. Deze app moet de communicatie tussen
school en ouders (en andersom) nog beter en makkelijker maken. Voordat het
moment van lancering er is, zult u nog informatie krijgen hoe de app precies werkt
en hoe deze te installeren is op uw mobiele telefoon. Om de app zo goed mogelijk te
laten werken is het erg belangrijk dat zoveel mogelijk (eigenlijk alle) ouders en
verzorgers aangesloten zijn bij de app. Volg dus de informatie rondom de lancering!

Groepsgeluk
In de groepen 6/7 en 7/8 hebben in de afgelopen weken twee activiteiten van Groepsgeluk plaatsgevonden.
Groepsgeluk is een activiteit waarbij een groep op systemische wijze wordt neergezet en besproken, zodat alle
kinderen en leerkrachten inzicht krijgen in hun rol binnen de groep. Doel hiervan is, naast het verkrijgen van dat
inzicht, kinderen meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen gedrag en de gebeurtenissen binnen de
groep. De activiteiten hebben steeds plaatsgevonden onder de deskundige leiding van een speciaal daarvoor
opgeleide coach. Op dit moment wordt gekeken wat het vervolg op de groepsactiviteiten van Groepsgeluk zou
moeten worden.

Geen nationaal schoolontbijt!
Op de schoolkalender is op 7 november abusievelijk het nationaal schoolontbijt komen staan. We zullen op die
dag echter niet hieraan meedoen, omdat de ervaring leert dat de vanuit de organisatie geleverde
ontbijtmaterialen vaak niet bepaald gezond zijn. Geen ontbijt dus op 7 november, althans niet op school.
Uiteraard rekenen we er wel op dat de kinderen thuis een gezond ontbijt krijgen…

Migratie ICT
Binnen de Eenbes is besloten dat de ICT-omgeving van alle scholen zal
worden aangepast. Nu wordt op alle scholen nog gewerkt binnen
Skool, maar binnen afzienbare tijd zullen we via een nieuw platform
gaan werken. Een dergelijke operatie vergt tijd en brengt altijd wat
ongemakken met zich mee. Voor brede school Heuvelrijk is de
overstap (en wellicht ook het ongemak)gepland op 9 en 10 januari
2019. Dat lijkt nog ver weg, maar een gewaarschuwd mens telt voor
twee. Bovendien zullen we tegen die tijd nogmaals hierover berichten,
omdat de kans bestaat dat we gedurende die twee dagen (deels)
niet bereikbaar zullen zijn via telefoon en email.

Toestemmingsformulieren foto/video
Gelukkig heeft de overgrote meerderheid van de ouders het toestemmingsformulier m.b.t. het gebruik van fotoen videomateriaal inmiddels ingeleverd. Toch zijn er ook nog ouders die het formulier nog niet ingeleverd
hebben. Wij verzoeken u met klem dit alsnog te doen. Mocht het formulier kwijt geraakt zijn, kunt u via de
leerkracht van uw kind een nieuw krijgen.

Vanuit de groepen
Groep 1 en 2 zijn op kabouter pad geweest
Op donderdag 25 oktober gingen de kleuters van groep 1 en 2 van Brede school Heuvelrijk en de
kleuters van de Sint Jozefschool uit Nederwetten samen op kabouter pad.
De kleuters van Heuvelrijk werden met de huifkar van Pieter Maas naar de bossen aan de
Mikboomweg gebracht en gehaald. Wat een gezelligheid en wat een prachtig herfstweer!!
Annemarie en Ton Tenback van WLG zaten al op ons te wachten.
In groepjes van 5, onder begeleiding van mama's, papa, opa en juffen gingen we het kabouter pad
volgen, die Jo en Marjolein al vroeg in de morgen voor ons uitgezet hadden. We kregen allemaal een
rugzakje met opdrachten mee. Er bestaat geen leukere manier dan op deze manier over de herfst te
leren. Aan het einde van de tocht werden de kinderen opgewacht op een open plek in het bos. Daar
konden ze hun fruit opeten en werden getrakteerd op drinken en iets lekkers.
Plotseling ontdekten de kinderen Woutertje het kaboutertje in het bos. Samen, met juf Jacqueline,
vertelden ze een verhaal. Er werden ook volop liedjes gezongen.
Om 12.15 uur gingen we allemaal heel voldaan weer terug naar school.
Dank aan iedereen die hier aan meegeholpen hebben!!!

IVN groep 4-5
Voor de herfstvakantie zijn we met groep 4/5
Naar het bos geweest. Het IVN had weer een,
leuke leerzame speurtocht voor ons. We
bekeken veren, poep en kregen opdrachten
over de herfst. Het was mooi weer en konden
genieten van de prachtige herfstkleuren in
het bos. Het was een fijne ochtend!
Dankjewel IVN en ouders die meehielpen.

Groep 4-5 naar de brandweer
Vandaag zijn we met groep 4/5 op excursie geweest naar de brandweer in Nuenen.
Eerst zagen we een leerzaam filmpje, daarna mochten we allemaal in de brandweerauto en tot slot
nog even "een brandje " blussen. We deden dat zo goed, dat we allemaal een diploma kregen. De juf
en de mama van Maud deden een wedstrijdje wie het eerst het brandweerpak aanhad. Wat was het
een leuke ochtend. Dankjewel brandweer en dankjewel ouders!

Korfbaltoernooi groep 7 en 8
Op 10 oktober hebben de leerlingen van groep 7 en 8 van BS Heuvelrijk meegedaan aan het
korfbaltoernooi. Onder een strakblauwe lucht speelde de gemotiveerde Heuvelrijkers op de velden van
NKV het Wettenseind. Jongens en meisjes, jullie hebben goed gespeeld en er een gezellige, sportieve
middag van gemaakt met een mooie 5e plaats!!! Leuk dat er zoveel supporters waren en Maria en
Marc, dankjewel voor de begeleiding.

Finale voorleeskampioenschappen
Op donderdag 11 oktober werd het Voorleeskampioenschap
van brede school Heuvelrijk gehouden. In de finale zaten
Maud en Gina uit groep 8 en Bram en Guus uit groep 7. Na
een zeer spannende finale kwam Gina uiteindelijk als
winnares uit de bus en zij mag onze school in januari op het
Nuenens voorleeskampioenschap vertegenwoordigen.
Alle deelnemers gefeliciteerd en Gina veel succes in januari!

Open podium
Groep 7/8 deed op vrijdag 12 oktober met 2 acts mee aan
het open podium als afsluiting van de Kinderboekenweek.
Op het liedje Blue werd gedanst door de hele klas, terwijl
alle meiden nog een keer het toneel opkwamen voor een
prima ingestudeerde dans op een liedje van Stormae.

De peuterspeelzaal

Nieuwsbericht vanuit de peuterspeelzaal.
Het thema: Vriendschap (Thema Kinderboekenweek 2018) hebben we gezamenlijk met de peuters van de
woensdag 3+ groep en de kleuters van groep 1 afgesloten.
We waren welkom in de kleuterklas van juf Jacqueline en daar heeft juf Jeannette het verhaal voorgelezen van:
Kikker is verliefd. Wat hebben ze aandachtig zitten luisteren allemaal!
Daarna hebben de peuters en kleuters gezamenlijk buiten gespeeld.
Door dit thema hebben ze ervaren hoe leuk het is om vriendjes en vriendinnetjes te hebben waar je fijn mee
kan samenspelen.

Na genoten te hebben van een week herfstvakantie met schitterend mooi
weer, zijn we vanaf maandag 22 oktober gestart met ons nieuwe thema: Herfst
in het bos.
We hebben dit thema geopend door met de peuters een herfstwandeling door
Gerwen te gaan maken en herfstspulletjes te verzamelen voor in de themabak.
Het is voor de peuters een herkenbaar thema, het is een van de seizoenen en
komt jaarlijks terug.
Veel kinderen weten enigszins wat er in de herfst buiten gebeurt.
Blaadjes verkleuren en vallen van de bomen. Je voelt de wind waaien en soms
gaat het regenen.
De herfsthoek is inmiddels ingericht en in de themabak liggen de
herfstmaterialen zoals: blaadjes, eikels, kastanjes, beukennootjes,
dennenappels, boomschors, takjes en mos.
Ook een egel, eekhoorn en spinnen in een web ontbreken niet.

De liedjes die we zingen zijn o.a.: 5 herfstblaadjes hangen aan een tak…, herfst, herfst wat heb je te koop?, een
spinnetje, een spinnetje zocht eens een vriendinnetje, eekhoorn, eekhoorn met je lange staartje en er zat een
klein kaboutertje huilend op een steen.
Tijdens de knutselwerkjes kunnen de peuters verven, kleuren, plakken.

We lezen voor uit:

en

Zo zijn we met dit herfst thema bezig tot en met vrijdag 16 november.
17 november komt Sinterklaas aan in Nederland en gaan we vanaf maandag 19 november tot aan woensdag 5
december aan de slag voor het Sinterklaasfeest.

Nieuwe Leidster:
Marjan Moviat is als nieuwe professionele leidster ons team komen versterken op maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen. Hartelijk welkom en wij wensen je een fijne tijd op peuterhof.
Nieuwe peuter:
Welkom Djelita en we wensen jou en je ouders een hele fijne tijd en veel speelplezier op peuterhof.
Groetjes, leidsters peuterspeelzaal.

Kids Society Erica
Nieuws vanuit de dagopvang van Kids Society Erica
Hallo allemaal!
Buiten was het nog heerlijk weer, maar binnen zijn we vast begonnen
met de herfst.
Tijdens ons nieuwe vve-thema: “speurneuzen in de herfst” ontdekken
we samen wat de herfst ons allemaal te bieden heeft. Samen kijken
we naar het boek “wat nu, Olivier?” We bekijken de plaatjes en
kletsen over wat Olivier allemaal doet in het verhaal. We pakken er
blaadjes bij en spelen met de gebeurtenissen uit het verhaal mee. Als
we het boek samen gaan lezen, luistert iedereen aandachtig wat er
gaat gebeuren met Olivier en zijn gele blaadje.
Tijdens dit thema kunnen de kinderen spelen
in de paddenstoel, verkleden met regenpakken
en in de voeltafel spelen met kastanjes en
blaadjes. We gaan ook “speurneuzen” in het
echte bos, takken zoeken, een herfst-boom

knutselen en we zingen liedjes over de herfst.
Groetjes van alle Bijtjes!

Nieuws vanuit de BSO!
De herfstvakantie zit er al weer op en de 1ste week school is al weer geweest.
Wij hebben erg genoten van de vakantie BSO.
De kinderen hebben een bosspel gedaan samen met de BSO van de Jacob Catstraat in Nuenen.
Ook hebben mooie herfstspullen mee terug genomen om mee te knutselen en de groep op te
pimpen.

Naast dat de kinderen zijn gaan klimmen bij Monkey Town hebben we de week afgesloten met een
gourmetmiddag. Dit was natuurlijk smullen geblazen.
Dit jaar hebben wij een nieuw goed doel waar we als locatie zelf voor gekozen hebben.

Dit is Stichting kindervakantieweek Gerwen!
Wij gaan hier ons best voor doen om een leuk bedrag op te halen.

Als bso zullen wij daarom voor alle ouders van de bso kinderen de deuren openen
van ons pup-up kinderkookcafé heuvelrijk!
Op donderdag 8 november zullen de kinderen een heerlijk diner verzorgen voor hun ouders!
Wij zijn al begonnen met alle voorbereidingen en hopen op een grote opkomst!

BSO Gerwen

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 29 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.

