Data
Elke woensdag
4 oktober
5 oktober
9 oktober
13 oktober
16 tm 20 oktober
Week 43
24 oktober
24 oktober
26 oktober
27 oktober
31 oktober

Spreekuur schoolmaatschappelijk werker 09.00 – 11.00
uur
Start Kinderboekenweek
STAKING STAKING GEEN LESSEN VANDAAG
MR vergadering
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Luizencontrole
Spreekuur GGD
OV vergadering
Kennismakingsgesprekken groep 3 tm 8
Kledinginzameling
Kennismakingsgesprekken groep 3 tm 8

TaalPret
Informatie voor ouders
Hoe werkt het?
Samen met u en een ervaren vrijwilliger
wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van
uw kind. TaalPret brengt kinderen (2-8 jaar) en hun ouders op leuke wijze in
aanraking met voorlezen en educatieve spelletjes. U kunt hierbij denken aan het
vergroten van de woordenschat, leren rekenen of samen knutselen.
De vrijwilliger komt één keer per week een uur bij u thuis. Er is ook een mogelijkheid
dat de vrijwilliger u een luisterend oor biedt, of u helpt bij praktische zaken rondom
de opvoeding van uw kind.
Wat kost het?
Een eenmalige bijdrage van 2 euro.
Meer informatie?
Neem contact op met ContourdeTwern
adres

Anton Pieckplein 4
5171 CV Kaatsheuvel

tel
mail
internet

0416 28 02 80
06 227 61 279
kubragursoy@contourdetwern.nl
www.contourdetwern.nl

TaalPret wordt gesponsord door
Vanuit de OV

Actie Textielinzameling
Wanneer ?

Vrijdag 27 oktober 2017
Tussen 08.00-09.30 uur

Binnenkort houden de ouderverenigingen van basisschool De Lage Weijkens
en basisschool De Blokkendoos de eerste kledinginzameling van dit schooljaar.
De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van onze school.
Doe mee en breng a.u.b. zoveel mogelijk kleding en schoenen naar:

Basisschool De Lage Weijkens
Ingang Gerlachusstraat
Basisschool De Blokkendoos
Ecliptica 26

Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens,
kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv.
van een kringloopwinkel)
Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een
plastic zak biedt de beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de
kleding.
Deze actie komt tot stand i.s.m. A&K Kleding en Distributie en OV De Lage
Weijkens en OV De Blokkendoos Bedankt voor uw medewerking.
Bruna spaaractie tijdens de Kinderboekenweek
Van 4 t/m 15 oktober 2017 is het weer
Kinderboekenweek en dat wordt 'Gruwelijk
eng'!
Bruna wil graag samen met school het lezen stimuleren. Daarom
organiseert Bruna tijdens de Kinderboekenweek de jaarlijks
terugkerende scholenactie: 'Sparen voor je schoolbieb'. Een fantastische manier om
de schoolbibliotheek uit te breiden. We kunnen namelijk sparen voor gratis boeken!
Hoe werkt 'Sparen voor je schoolbieb'?
Kinderen en ouders/verzorgers kunnen kassabonnen sparen van kinderboeken,
gekocht bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek. De kassabonnen worden verzameld
op school. Aan het eind van de actieperiode wordt door Bruna 20% van het
totaalbedrag gesponsord in de vorm van kinderboeken. Deze kan de school
uitzoeken bij een Bruna winkel.
Dat betekent: gratis nieuwe kinderboeken voor de schoolbieb!
Dus als u bij Bruna een kinderboek koopt tijdens de Kinderboekenweek, wilt u dan
het bonnetje op school in de aula in de bonnetjesdoos stoppen? Dan kunnen wij
gratis nieuwe boeken voor de schoolbieb aanschaffen. Alvast bedankt!

Ondersteuning en formatie
Tijdens de algemene informatieavond hebben we al iets vermeld over de vele
begeleiding die we nu kunnen geven. Deze wordt gegeven door juffrouw Meta,
juffrouw Will en juffrouw Marian. De extra man(vrouw)kracht is mogelijk door de
groepen wat groter te houden. Extra ondersteuning hoeft niet altijd naar de kinderen
te gaan die extra begeleiding nodig hebben. Het kunnen juist ook de andere
kinderen zijn die bij deze juffen terecht komen. De kinderen die extra begeleiding
nodig hebben blijven dan bij de leerkracht. Na ruim 4 weken “draaien” heeft ieder
zijn weg wel gevonden en merken we dat het vrij rustig is door de hele school.
Pauze leerkrachten
Een vriendelijk verzoekje aan alle ouders. Wij zouden het fijn
vinden als u de leerkrachten tussen de middag de gelegenheid
geeft om rustig te kunnen eten. Wij eten van 12.15 uur tot 12.45
uur. Alvast hartelijk bedankt!
Even voorstellen
Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
Mijn naam is Cindy Brekelmans en ik wil aan jullie vertellen wie ik
ben en wat ik bij jullie op school doe.
Ik ben geen juffrouw die voor de klas staat, maar ik ben
schoolmaatschappelijk werker. Een schoolmaatschappelijk werker
helpt ouders en kinderen die op de basisschool zitten.
Heel veel mensen zijn iedere dag bezig om ervoor te zorgen dat
het goed met jullie gaat: jijzelf, je ouders thuis, de juf of meester,
de mensen van de club waar je op zit. Het is belangrijk dat het goed met je gaat en
dat je veel leert, lekker kunt spelen en sporten en dat jij je prettig voelt.
Soms gaat dat niet vanzelf en heb je wat extra hulp nodig, omdat je bijvoorbeeld wat
moeite hebt met leren, of omdat er iets gebeurd is waardoor je bang, verdrietig of
boos bent, of omdat er thuis problemen zijn.
Samen met je juf/meester en met je ouders kan ik zoeken naar de reden waarom
het even niet goed gaat en kijken wat wij daaraan kunnen doen.
Als jij je zorgen maakt of als jouw juf/meneer en jouw ouders zich zorgen maken
over jou, gaan wij erover praten en bedenken we samen een plan om jou te helpen.
Als je zelf met vragen of zorgen zit, of als je het even moeilijk hebt, dan is het goed
om er niet alleen mee rond te blijven lopen, maar om erover te praten met iemand
waar je vertrouwen in hebt. Dan mag je ook naar mij komen.
Hoe waar en wanneer:

Ik ben iedere woensdag tussen 9.00 en 11.00 uur bij jou op school. Als je met
mij wilt praten kun je dat vragen als je mij toevallig ziet of vragen aan de juf/meneer
of aan je ouders om een afspraak te regelen voor jou.
Groetjes, Cindy Brekelmans
De stagiaires stellen zich even voor
Karien van Oosterhout
Hallo allemaal, ik ben Karien van Oosterhout en ik ben tweedejaars student
van de PABO in Tilburg. Ik ben 22 jaar en ik woon in Den Hout, een klein
dorpje naast Oosterhout.
Vijf jaar geleden ben ik van mijn middelbare school afgekomen, waarna ik
een opleiding in Utrecht ben gaan volgen, de opleiding Ruimtelijke
Presentatie en Communicatie. Een opleiding waarbij ik mij bezig heb
gehouden met styling, ruimtelijke vormgeving en vooral met veel
creativiteit. Nadat ik voor deze opleiding geslaagd was, heb ik besloten om de PABO
te gaan doen. Het komende half jaar loop ik stage in groep 5. Ik heb er super veel
zin in en ik hoop dan ook veel te gaan leren.
Manon de Jong
Ik zal me even voorstellen als een van de nieuwe stagiaires.. Mijn
naam is Manon de Jong en ik ben net begonnen aan de Pabo in
Tilburg. Ik ben 18 jaar oud en wil over een paar jaartjes graag voor
de klas komen te staan! Je kunt mij het komende half jaar vinden in
groep 6, vooral op de dinsdagen en de woensdagen. Ik heb er veel
zin in en hoop dat het een plezierig en leerzaam jaar wordt!
Marit van der Ham
Hallo,
Mijn naam is Marit van der Ham. Ik ben 19 jaar en ik woon in Andel. Ik
volg de opleiding PABO aan de Fontys Hogescholen te Tilburg. Ik ben
hier in februari mee gestart en mijn propedeuse binnen een half jaar
succesvol behaald. Op dit moment bevind ik mij in het tweede jaar, de
hoofdfase. Ik zal aankomend half jaar op dinsdag en woensdag stage lopen in groep
7 bij meneer Joris. Naast mijn opleiding houd ik mij in het dagelijks leven veel bezig
met muziek. Ik speel namelijk in 2 orkesten van het Andels Fanfare Corps en speel ik
basgitaar in de band Coastline.Ik kijk er erg naar uit om les te geven aan groep 7.
Hier heb ik erg veel zin in. Ik vind het erg belangrijk dat je als docent echt iets kan
betekenen in de ontwikkeling van de leerling en dat je een veilige omgeving creëert.
Mocht u nog vragen hebben, stel deze gerust.

Lindsey Dekkers
Hallo allemaal,
Graag wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben Lindsey Dekkers, 24 jaar
en woon in Sprang-Capelle. Ik volg de PABO in een verkort traject,
wat betekent dat ik mijn diploma binnen 2 jaar op zak zal hebben (nu
bezig met mijn laatste jaar). Ik loop een half jaar stage in groep 1/2B,
waar ik iedere dinsdag te vinden ben! De afgelopen drie weken heb ik
meegedraaid in deze groep en het was erg gezellig! Ik verheug me op de komende
weken en ga er samen met de kinderen en juf Ria een leerzame en mooie tijd van
maken.
Tot gauw!
Frisse School
Het is momenteel stil rond de “frisse school”. Zoals te verwachten was hebben meer
scholen aan de bel getrokken waardoor wij in feite vertraging oplopen. Het is wel zo
dat we als eerste aan beurt zijn. Zo gauw we iets meer horen laten we dat aan u
weten.
Informatieavond
We kijken terug op een goed bezochte informatieavond. Hartelijk dank aan de OV
(voorzitter) voor de goede uiteenzetting. Na het OV-deel werden de groepen bezocht
om de belangrijkste informatie te ontvangen. De positieve sfeer die we voelden
hebben we als erg prettig ervaren. Dank voor de aanmeldingen voor het
praatgroepje. We gaan 1 of 2 keer een uurtje bij elkaar zitten om van gedachten te
wisselen over de school. Via de mail worden de aangemelde ouders door de
directeur benaderd. U hoort na de herfstvakantie meer hierover.
Skate clinic groepen 3 tm 8
Dinsdag 19 en woensdag 20 september hebben de groepen 3 tm 8 een les ‘skaten’
gehad van echte skatedocenten. Dinsdag vond dit plaats in de Wetering en
woensdag bij school op het ‘blauwe veldje’. Twee kinderen hebben hier een verslagje
over geschreven:

Dinsdag 20 september hadden wij een skate clinic met de hele klas. Het was bij de
Wetering in de grote zaal. En we werden in groepjes verdeeld. We leerden remmen
en hoe je het besten kon vallen. En we hadden kunstjes geleerd met een schans en
een wip.
Bo Kuijpers (groep 5)

Woensdag 20 september hadden wij skate clinic met onze groep. We hadden skate
clinic op het blauwe veldje. Eerst leerden we vallen. Daarna splitsten we in 2
groepen op: de beginners en de wat betere. Ik zat bij de wat betere skaters. Daar
leerde je over schansen rijden en over de wip.
Malika van Son (groep 6)

