
 

Bieb gesloten op donderdag 26 oktober 
Wegens werkzaamheden aan het computermeubel in de bibliotheek, is de bieb 
op donderdag 26 oktober gesloten. De rest van de week is de bieb gewoon op 
de gebruikelijke tijden geopend.  
Bedankt voor uw begrip! 
 
Schoolfotograaf 
Maandag 30 oktober komt de schoolfotograaf weer op school. Voor meer 
informatie verwijzen we u naar het bericht op het ouderportaal. 
 
Ouderportaal FAQ, veel gestelde vragen 
•Ik wil mijn instellingen wijzigen, hoe moet dat? 

Uw instellingen kunt u alleen wijzigen op een laptop of computer, niet 
via de app. U logt in op een computer en de rest wijst zich met wat 
uitproberen vanzelf. 

 
•Ik zie geen boekenkast op mijn mobiel en de leerkracht heeft daar iets in gezet, 
wat nu? 

Ook voor de boekenkast moet u op een laptop of computer inloggen om 
documenten in te zien, u klikt dan op de knop met de boekenkast. Van 
deze functie wordt door school overigens nog niet veel gebruik 
gemaakt.  

 
•Bij wie kan ik terecht als ik er echt niet uitkom?  

Dan kunt u de leerkracht van uw kind of juf Astrid aanspreken na 
school, of een e-mail sturen naar a.vanlaar-klaassen@skpo.nl 

 
Nationaal Schoolontbijt 
In het kader van een gezonde school doen wij dit jaar mee met het Nationaal 
schoolontbijt. 
Op vrijdag 10 november gaan we met de hele school gezellig en gezond samen 
ontbijten. Uw kind hoeft op deze dag thuis niet te ontbijten, dit doen we op 
school. Op school zullen dan verschillende soorten brood, allerlei zoet en hartig 
beleg, yoghurt, groente, fruit, melk en thee klaar staan. Kinderen moeten zelf 
een bord, bestek en beker meenemen. Het zou fijn zijn als dit een dag eerder, 
op donderdag, voorzien van naam, in de klas afgegeven wordt. Samen maken 
we er een mooi ontbijtfeestje van!  
 
Schoolfruit 
Goed nieuws! Onze school gaat meedoen aan het schoolfruitproject. Vanaf 
week 46 (13 nov t/m 17 nov) krijgen we gratis fruit voor alle leerlingen. Het 
schoolfruitproject stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. 
Deelnemende scholen ontvangen 20 wekenlang 3 keer per week gratis 
schoolfruit voor alle leerlingen. De kinderen hoeven dan geen eigen pauzehap 
meer mee te nemen. De dagen dat er fruit wordt geleverd zijn op dit 
moment nog niet bekend, wanneer dit bekend is hoort u het via het 
ouderportaal van ons. 
 
Gezonde lunchtrommels 
Gelukkig zien we steeds meer kinderen die een gezonde lunch bij zich hebben. 
Wilt u nog wat ideeën om de lunchtrommel te vullen? De komende maanden 
geven we u ter inspiratie leuke en vooral smakelijke voorbeelden. 
 
Broodlolly: besmeer 2 volkoren boterhammen met halvarine of margarine en 
snijd de boterhammen ieder in 6 stukjes. Neem 2 houten stokjes en prik de 
stukjes boterham erop om en om met sla, een halve appel met schil in plakjes 
en een plak 30+ kaas (ook in 6 stukjes gesneden). 

Agenda november 

03-11: viering groepen 5/6 

10-11: Nationaal Schoolontbijt 

10-11: groep 1 t/m 4 middag vrij 

16-11: rapporten mee naar huis 

20-11: oudergesprekken gr. 1-8 

23-11: oudergesprekken gr. 1-8 

24-11: viering gr. 1/2A 

24-11: groep 1 t/m 4 middag vrij 

28-11: inloopochtend 

28-11: groep 7 naar de poel 

28-11: uitleg Reflection Day 

28-11: MR-vergadering 

29-11: viering gr. 4B 

29-11: nieuwsbrief december 

 

Bijlagen: 

 Info Ouder en Kindgym 

 Info kandidaten MR-
verkiezing 



 

Digitaal rapport en oudergesprekken 
Op donderdag 16 november a.s. krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 het 
eerste rapport mee naar huis. U zult zien dat het rapport een nieuwe lay-out 
heeft. We gaan namelijk werken met een digitaal rapport. Dit wil zeggen dat de 
leerkracht het rapport digitaal kan invullen en u het rapport digitaal kunt inzien. 
Dit geeft ons veel gebruikersgemak en er zijn tal van mogelijkheden (ook voor 
ouders) die we dit schooljaar zullen gaan verkennen. Voor nu betekent het dat 
uw kind zijn of haar rapport op papier mee naar huis krijgt en u krijgt 
inloggegevens zodat u het rapport digitaal kunt inzien.  
 
Naast het rapport worden in het ouderportaal voor de kinderen uit de groepen 1 
t/m 8 de tijden voor het rapportgesprek open gezet en kunt u als ouder zelf een 
eigen tijd kiezen. Het ouderportaal wordt open gezet op woensdag 1 
november a.s. vanaf 13.00 uur. 
De gesprekken zullen plaatsvinden op 20 en 23 november 2017. De kinderen 
van groep 6-7-8 zijn welkom om bij het gesprek aanwezig te zijn. 
 
Voorleeskampioen 
Dinsdag 10 oktober is de voorleeswedstrijd geweest. Jiwani uit groep 7 en Joe 
Ainee uit groep 8 deden mee. Ze lazen allebei een gruwelijk eng stuk voor. De 
jury, bestaande uit Cora en Ingrid (bibliotheekvrijwilligsters) en juf Nicole, vond 
het erg lastig om een winnaar te kiezen. Zo goed waren beide meiden. 
Uiteindelijk heeft Joe Ainee gewonnen. GEFELICITEERD! Zij mag in de Witte 
Dame meedoen aan de stadskampioenschappen. Heel veel succes! 
 
Reflection Day, groep 5 t/m 8 
Net als vorig jaar doen we ook dit jaar mee met Reflection Day. Dit is een 
project waarbij er aandacht is voor opvallen in het verkeer (door middel van 
reflecterende hesjes). Op dinsdag 28 november om 14u is er een uitleg hierover 
voor de groepen 5 t/m 8 en hun ouders. We nodigen u van harte uit om deze 
uitleg bij te wonen in de koffiekamer. 
Juf Carmen en juf Karin 
 
Groep 7 naar de poel 
Op dinsdag 28 november gaat groep 7 in de ochtend naar de 
poel. We gaan op de fiets, dus groep 7 moet die dag met de fiets 
naar school komen. 
 
Stemming nieuw MR lid 
Zoals eerder bekend is gemaakt, is er een plaats vrijgekomen in de 
Medezeggenschapsraad. Voor deze vacature hebben zich 2 kandidaten 
aangemeld: Karima Zerktouni en Mike Verdonk. In de bijlagen bij deze 
nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor en motiveren zij waarom zij zich 
kandidaat stellen. Aan u de vraag om, middels het stembiljet dat op woensdag 
25 oktober aan ieder oudste kind is meegegeven, uw stem uit te brengen op de 
kandidaat van uw voorkeur.  
De stembiljetten kunnen t/m vrijdag 3 november worden ingeleverd in de 
stembus bij meneer Tonny.  
Met vriendelijke groet, 
De Medezeggenschapsraad 
 
Speelpraatgroep Lumens 
Vanuit school is de mogelijkheid om deel te nemen aan een speelpraatgroep. 
Er zijn nog een paar plaatsen vrij.  
Wanneer u als ouder denkt dat dit gewenst zou zijn voor uw zoon/ dochter, 
meldt dit dan bij Wendy Verbaant (Ib-er). 
 



 

 Doelgroep 
Kinderen van 9 tot 12 jaar die in sociaal-emotioneel opzicht vastlopen, die 
geen vriendjes (meer) hebben en geen zin hebben om naar school te gaan. 
 Doel 
Het doel van de speelpraatgroep is het vergroten van zelfvertrouwen en 
sociale vaardigheden zoals: 
•(oog)contact maken; 
•luisteren; 
•een gesprek voeren; 
•laten zien wat je voelt; 
•ontspannen in moeilijke situaties; 
•grenzen durven aangeven. 
 Duur en frequentie 
10 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur en 15 minuten. 
 Setting 
Een groepsruimte in het werkgebied van Eindhoven. 
 Werkwijze 
Tijdens de bijeenkomsten wordt gepraat, geoefend en gespeeld. De 
kinderen leren op een speelse manier nieuwe vaardigheden. Ook 
leerkrachten en ouders krijgen informatie en advies, zodat zij de kinderen 
kunnen ondersteunen in hun veranderingsproces. 
 Randvoorwaarden 
Kinderen uit de gemeenten Eindhoven kunnen deelnemen aan deze 
training. Zij moeten worden aangemeld via de GGD, door een leerkracht of 
intern begeleider van de school. 
 Organisatie 
De groep bestaat uit 8 tot 10 kinderen en wordt begeleid door een trainer 
van Lumens, die tevens de intake en de evaluatie doet. 

 
De Ouder en Kindgym start weer met een nieuwe cursus ! 
Ouder en Kindgym is bedoeld voor de peuter van 1,5 tot 4 jaar, die samen met 
papa, mama, oma, opa of een oppas lekker wil gymmen in een echte gymzaal.   
worden cursussen van 10 lessen gegeven op verschillende locaties in 
Eindhoven, o.a. in Spilcentrum ’t Hofke. Bent u geïnteresseerd? In de bijlage bij 
deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. 
 
Triple P ‘Positief opvoeden voor ouders met kinderen tot 12 jaar’ bij u op 
school!  
Woensdag 20 september hebben we een mooie bijeenkomst gehad. We 
hebben de lezing van ‘De kracht van positief opvoeden’ op een interactieve 
manier met jullie doorgenomen. Er was een hele fijne sfeer en er kwamen veel 
vragen. Ook werd de vraag gesteld om een training te volgen.  
Opvoeden is een van de belangrijkste taken die je als ouder te doen hebt. Je 
bent er elke dag 24/7 mee bezig. Elke ouder leert het met vallen en opstaan. 
In deze opvoedcursus krijgt u handvaten en oefent u met 17 opvoedvaardig-
heden die u helpen om uw kind 4 groepen competenties bij te brengen die hij 
zijn hele leven nodig heeft om gelukkig en succesvol te zijn: sociale en 
communicatieve vaardigheden, emotieregulatie, autonomie en zelfredzaamheid 
en probleemoplossende vaardigheden.  
De basis is een goed contact met je kind opbouwen van waaruit je als ouders 
het kind kunt stimuleren om zich gewenst te gedragen en nieuwe dingen te 
leren. En hem bij te sturen als dat nodig is. 
De cursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten waarin in de groep 
17  opvoedvaardigheden worden besproken en geoefend om dit voor elkaar te 
krijgen. Tussen de 4e en de 5e groepsbijeenkomst volgen drie individuele 
(telefonische) contacten, waarin jouw persoonlijke doelen en ervaringen aan 
bod komen. 



 

Reserveer de volgende data in je agenda: 
- Woensdag 1 november van 8.30-10.30 
- Woensdag 8 november van 8.30-10.30 
- Woensdag 15 november van 8.30-10.30 
- Woensdag 22 november van 8.30-19.30 

De telefonische sessies worden in overleg met jullie gepland en de laatste 
sessie ook.  
 
Wil je meedoen? Meld je dan aan via onderstaande email; 
info@omniazuidoostbrabant.nl  
Vermeld dat het gaat om de training op basisschool ‘De Boog’.  
Er kunnen maximaal 12 ouders meedoen. 
Leonie Reumers, Stichting Omnia 
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