Agenda februari
02-02: gr. 1 t/m 4 middag vrij
05-02: oudergespr. gr. 1-2
08-02: oudergespr. gr. 1-2
09-02: carnaval, middag vrij
12 t/m 16-02: vakantie
28-02: nieuwsbrief maart

Voorleeskampioenschappen
In oktober, tijdens de Kinderboekenweek, hebben wij een
voorleeswedstrijd gehouden op school. Joe Ainee uit groep 8 is toen
onze voorleeskampioen geworden.
Binnenkort staan de lokale voorrondes op het programma waarvan
De Bibliotheek Eindhoven de organisatie in handen heeft.
Er worden dit jaar zes voorrondes gehouden, ieder met vier of vijf
deelnemers. In totaal doen 27 scholen mee.
Joe Ainee wordt op dinsdag 27 februari om 9.15u
in de witte Dame verwacht, natuurlijk met de rest
van de klas om haar aan te moedigen.
Groep 8 moet die dag dus met de fiets naar school
komen.
Wij wensen Joe Ainee heel veel succes en plezier!
Wist je dat........
 Voorlezen de beste leesbevordering is, ook in groep 3, 4, 5, 6,
7 en 8?
 Kinderen die elke dag voorgelezen worden, makkelijker zelf
leren lezen en het beter doen op school?
 Een kwartier per dag lezen, 1000 nieuw geleerde woorden per
jaar oplevert? Ook volhouden in de bovenbouw!
 Het goed is om altijd een voorleesboekje bij je te hebben?
Oudergesprekken groepen 1-2
Op maandag 5 en donderdag 8 februari 2018 zijn de
oudergesprekken gepland voor de groepen 1-2.
Tijdens dit gesprek zult u een concept rapportage van uw kind te zien
krijgen, anders dan u gewend bent.
Sinds dit schooljaar zijn we namelijk gestart met digitale rapporten.
Tot nu toe alleen voor de groepen 3-8. Voor de groepen 1-2 zijn we
nu ook de mogelijkheden aan het bekijken om over te gaan naar een
digitaal rapport. Kort gezegd betekent dit voor de kinderen uit groep
1 dat het accent komt te liggen op sociaal-emotionele ontwikkelingen
en motoriek en dat het accent voor kinderen uit groep 2 daarnaast
ligt op de cognitieve gebieden zoals taal en rekenen.
Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven, dan vragen wij u dit
alsnog te doen.
Zoals al bij u bekend is, ontvangen alle kinderen uit de groepen 1-2
aan het einde van het schooljaar een (overgangs)rapport.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw
kind of bij de intern begeleider Carmen.
Nieuws vanuit het team
Met trots laten wij (Carmen en Ingrid) u weten dat we het eerste jaar
van de masterclass, opleiding tot schoolleider, in the pocket hebben!
Deze opleiding werd verzorgd door de leiderschapsacademie NSOCNA in samenwerking met SKPO.
Dit betekent dat we basis bekwaam schoolleider zijn.
Het was een mooie uitdaging, waarin we superveel hebben geleerd,
veel nieuwe dingen hebben ontdekt en onze blik binnen het onderwijs
hebben verruimd.
Loop gerust eens binnen om in gesprek te gaan.
Groetjes, Carmen en Ingrid

Parkeerplaats
Onze parkeerplaats blijft aandacht vragen van ons allemaal.
Wij vragen aan alle ouders en anderen om echt stapvoets te rijden op
de parkeerplaats. Net als u willen ook wij niet dat er iemand een klein
ongelukje overkomt. Zoals u weet zit een ongeluk altijd in een klein
hoekje. Wij vertrouwen op uw medewerking. Bedankt.
Zwemkampioenschappen
De zwemkampioenschappen komen er weer aan! Onlangs heeft er
een berichtje op Ouderportaal gestaan met een link naar de website
om in te schrijven. De inschrijving sluit eind februari, dus vergeet uw
kind niet op te geven, zodat onze school goed vertegenwoordigd gaat
worden!
Carnaval op school: ‘2 dààgu ook wàjjàànders’ (= 2 dagen ook
wat anders)
Heeft u het carnavalspak al uit de kast gehaald?
Vrijdag 9 februari as. is het namelijk zo ver en vieren wij bij ons op
school Carnaval. Dit jaar willen we al eerder in de stemming van
Carnaval komen.
Dit willen we creëren door in de week voor Carnaval te starten met:
‘2 dààgu wàjjàànders’.
Naast de kinderen doen ook de leerkrachten mee.
Op woensdag 7 februari: doe eens raar met je haar
Een grappig kleurtje, rare vlechten heel veel staartjes of iets anders…
Op donderdag 8 februari: die hoed staat je goed
Zet iets leuks op je hoofd, een hoed of iets anders…
We zijn benieuwd hoe de kinderen op school komen!
Groetjes de carnavalscommissie en team Spilcentrum 't Hofke
Koffie-ochtend
Er wordt op maandag 19 februari een koffieochtend voor alle ouders
georganiseerd. U bent van harte welkom tussen 8.30 – 9.30 uur in de
spreekkamer voor een gezellig praatje. De pedagogische
ondersteuner zal aanwezig zijn voor vragen over het opvoeden en het
opgroeien van uw kind. Het is een mooie gelegenheid om met andere
ouders in contact te komen en te babbelen over de alledaagse zaken.
Op 19 februari om 8.30 staat de koffie en thee klaar. Komt u dan ook
gezellig bakje doen?
Sinem Kocaman, pedagogisch ondersteuner
Ondersteuningsmogelijkheden minima
De gemeente heeft verschillende financiële regelingen die speciaal
bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen. Uit onderzoek blijkt
dat kinderen vaak worden buitengesloten bij sociale activiteiten,
bijvoorbeeld geen geld voor sportles, muziekles, verjaardagen
worden niet gevierd en/of kunnen niet deelnemen aan schooluitjes.
We willen u hier graag over informeren, want alle kinderen moeten
hieraan kunnen deelnemen!
De gemeente heeft alle regelingen gekoppeld onder het zogenaamde
“Kindpakket”.
Waarbij kan de gemeente u en uw kinderen ondersteunen?
 Gratis met de bus (ook voor kinderen vanaf 12 jaar)









Korting op zwemmen en schaatsen
Gratis behalen van zwemdiploma A
Vergoeden van de schoolreis of andere schooluitjes. (stichting
Leergeld)
Vergoeden van lidmaatschap en/of sportkleding en
sportartikelen (Jeugd Sportfonds)
Vergoeden van culturele activiteiten, zoals muziekles en
dansles. (Jeugdcultuurfonds)
2 x per jaar Speelgoed uitzoeken (Speelgoedbank Eindhoven)
Verjaardagsbox aanvragen (Stichting Jarige Job)

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Of wilt u meer
informatie? Kijk dan op:
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-enonderwijs/inkomen/inkomensondersteuning/kindpakket
U mag natuurlijk ook altijd binnenlopen bij de leerkracht van uw kind
of de directie. Wij ondersteunen u graag bij deze aanvraag.

Nieuws uit de ouderraad
Op maandag 22 januari zijn we bij elkaar gekomen voor de openbare
vergadering van de ouderraad. Helaas is de vergadering slechts
bijgewoond door 2 ouders, die tevens lid zijn van de MR. We hebben
van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat specifieke onderwerpen
met elkaar te bespreken en te verduidelijken, met als extra positieve
uitkomst dat we gaan kijken hoe we meer aansluiting bij elkaars
vergaderingen kunnen gaan vinden.
We hopen op een grotere opkomst in onze openbare vergadering aan
het einde van het schooljaar op maandag 18 juni, de ervaringen en
ideeën van de ouders zijn voor ons erg belangrijk!
Inmiddels heeft ook de evaluatie met de schoolfotograaf
plaatsgevonden. Er zijn opnieuw een aantal aandachtspunten die
hopelijk leiden tot betere (klassen)foto's in het volgende schooljaar.
Volgend jaar loopt ons contract met deze schoolfotograaf af en zullen
we besluiten of we met deze verder gaan of op zoek gaan naar een
andere.

