Data
25 december tm 5 januari
Week 2
16 januari
25 januari
29 januari

Kerstvakantie
Luizencontrole
08.30 uur GGD spreekuur
OV vergadering
Informatieavond voor ouders die een school zoeken
voor hun kind

Overblijven
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u al over het overblijven. Op dit moment
zijn er (net) genoeg vrijwilligers voor het overblijven. Het KMB doet haar best om
vrijwilligers te blijven werven om ook in de toekomst onder dezelfde financiële
voorwaarden tussenschoolse opvang te kunnen bieden. Als dat niet lukt, zullen
beroepskrachten ingezet moeten worden met de nodige financiële consequenties.
We blijven met het KMB in gesprek hierover.
Eftelingdag maandag 26 maart 2018

Ook dit schooljaar zijn we met alle kinderen van de Lage Weijkens weer van harte
welkom in de Wereld vol Wonderen van de Efteling. De Eftelingdag staat gepland op
maandag 26 maart 2018. Noteert u deze dag alvast op de kalender?
In januari gaat er een brief mee voor alle kinderen, waarop u kunt aangeven of u die
dag in de gelegenheid bent uw medewerking hieraan te verlenen.
Schooltijden
Op dit moment is de werkgroep ‘schooltijden’ actief. Er hebben inmiddels
bijeenkomsten plaatsgevonden. In dezelfde periode heeft ook het team zich over de
schooltijden gebogen. Samen zullen ouders en team uiteindelijk schooltijden kiezen
die zo goed mogelijk passen bij alle geledingen. De Medezeggenschapsraad speelt
hierin een belangrijke rol.
We presenteren in januari twee verschillende modellen en u als ouder krijgt in
februari de kans daarop te reageren. We realiseren ons dat we nooit voor iedereen
een ideale situatie kunnen creëren. Werktijden, wensen en meningen zijn daarover

enorm uiteenlopend. Na input van de ouders gaat uiteindelijk de MR eind maart
besluiten met welke schooltijden we volgend jaar gaan werken.
Mocht u nu al input hebben over dit onderwerp, die we niet mogen vergeten, dan is
het zeer zinvol dit aan te geven bij leden van de MR of bij John Arts. Ons doel is vóór
1 april helder te hebben welke schooltijden we volgend jaar gaan hanteren, zodat
iedereen voldoende tijd heeft om, indien van toepassing, zijn situatie daar
(bijvoorbeeld qua opvang) op aan te passen.
Hopelijk bent u op deze manier voldoende geïnformeerd over het tijdspad en weet u
de weg te vinden naar de MR (Diana Beerens, Leona v.d. Houdt, juffrouw Will,
meneer Joris en juffrouw Meta) of de directeur voor vragen of opmerkingen.
Nieuwe digitale leermiddelen
Om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van ons onderwijs (o.a. het leren
leren) gaan we op korte termijn nieuwe digitale leermiddelen aanschaffen.
Er worden 30 tablets en 30 chromebooks aangeschaft
die schoolbreed inzetbaar zijn.
Dit kunnen een aantal apparaten per groep zijn, maar
ook zijn ze inzetbaar voor een hele groep tegelijk. Dit
behoort tot de mogelijkheden die we verder samen met
de kinderen gaan ervaren het komende kalenderjaar.
Op de achtergrond zijn we natuurlijk al een hele tijd
bezig om onderwijsveranderingen tot stand te brengen en zo nog beter aan te
sluiten bij de ontwikkeling van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om
zelfredzaam te zijn in onze maatschappij. We zijn er trots op dat we op deze manier
ons onderwijs een boost kunnen geven. We houden u op de hoogte.
Nieuwe leerlingen
De familie Onderdelinden uit Tilburg komt in onze wijk wonen. Na de Kerstvakantie
komt Maya in groep 4 en Sam in groep 5. Wij wensen hen samen met hun nieuwe
klasgenootjes een fijne schooltijd toe.
Open dagen voortgezet onderwijs
In de maanden januari en februari organiseren de middelbare scholen weer hun
open dagen. Hieronder staan de voor onze groep 8 meest relevante scholen nog
eens op een rijtje. Kijkt u voor de aanvangstijden op de website van de betreffende
school.
Dr. Mollercollege:
Van Haestrechtcollege:
De Overlaat:
Willem van Oranje College:
Prinsentuin Andel:

woe 17 januari
vrij 19 januari
za. 20 januari
woe 24 januari
za. 27 januari

Odulphuslyceum:
Cobbenhagenlyceum:
De Rooi Pannen:
Theresialyceum:

zo. 14 januari
za. 20 januari
zo. 21 januari
do. 22 februari

Jeugd EHBO

Onder leiding van ‘meneer Sjaak’ starten we op 15
januari weer met de jeugd-EHBO. De kinderen leren te
handelen in kleinere en grotere situaties waarin een
beroep wordt gedaan op kennis van EHBO, zowel theoretisch als praktisch. Zo
komen o.a. de stabiele zijligging, de Rautek-greep, de greep van Heimlich,
reanimatie en het leren aanleggen van een verband aan bod. Voor 26 maart staat
het praktijkexamen gepland.
Bij de praktijklessen mogen we in groep 8 rekenen op de hulp van Claudia Kroot en
Corina Kuijpers. Hartelijke dank gaat hierbij ook nog uit naar de plaatselijke EHBOvereniging St. Rafaël die, geheel belangeloos, voor elke leerling het nieuwste EHBOboekje ter beschikking heeft gesteld. Helemaal super!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig en gezond 2018

