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Agenda
Maandag 26 en dinsdag 27 februari

10 minuten gesprekken en adviesgesprekken

Vrijdag 9 maart

Bulletin

Vrijdag 23 maart

Bulletin

Woensdag 28 maart

Paasviering

Donderdag 29 maart

Studiedag. Alle leerlingen vrij.

Vrijdag 30 maart

Goede vrijdag. Alle leerlingen vrij
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10 minuten gesprekken maandag 26 en dinsdag 27 februari
Aanstaande maandag en dinsdag zijn de oudergesprekken. Daarvoor heeft u een uitnodiging gekregen. Wij
vragen u, waar mogelijk, geen kinderen mee naar school te nemen in de avonduren.

Amber Roos is onze nieuwe collega in groep 5-6A
Mijn naam is Amber Roos, ik ben 38 en al 22 jaar samen met de liefde van mijn leven.
Sinds 2002 ben ik werkzaam in het onderwijs als leerkracht. De eerste 7 jaar in het
regulier onderwijs, daarna heb ik de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Naast
het werken op school ben ik sinds kort ook kinderyoga docent en ben ik eigenaresse van
KinderYoga de Kempen. Elke vrijdagmiddag geef ik in Bergeijk yogalessen aan
verschillende leeftijdsgroepen.
Naast het geven en beoefenen van Yoga zijn mijn hobby’s zingen bij het Kempenkoor in Veldhoven en
verdwijnen in een spannend boek op de bank met een kop thee.
Binnenkort start ik met een nieuw uitdaging en dat is werken als leerkracht in groep 5-6 op deze school.
Hier heb ik ontzettend veel zin in. Graag ontmoet ik jullie allemaal snel en maken we er samen nog een heel
fijn schooljaar van.

Carnaval 2018
We willen de commissieleden en de ouders bedanken die tijdens de carnavalsviering hebben meegewerkt
aan het prachtige feestje. Ook alle ouders die langs de optochtroute stonden willen we bedanken. Het was
een hele gezellige dag!
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Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig. Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
23-02 Ellen van Aubel gr1/2B
25-02 Tom Verhoeven gr3B
26-02 Taha Güngör gr3/4
05-03 Angélainqia Zonnevijlle gr7A
06-03 Ares Maas gr8
08-03 Ruqayyah Pirbux gr3/4

Gezocht: weekend-/vakantiepleeggezin voor Tim
Tim woont bij zijn moeder in Eindhoven. Met zijn vader heeft hij geen contact. Tims
moeder heeft MS. Daarom zijn we dringend op zoek naar weekend/vakantie pleeggezin
waar hij om het weekend kan verblijven en mocht het uiteindelijk nodig zijn, kan
opgroeien. Het is belangrijk dat het gezin een band op wil bouwen met zowel Tim als zijn moeder zodat
zij met hen meegroeien.
Tim (11 jaar) is een lieve, fantasierijke jongen. Hij houdt van gamen, documentaires kijken en spelletjes
spelen. Tim is gediagnosticeerd met (klassiek) autisme. Hij zit op dit moment op speciaal basisonderwijs in
Heeze. Drie keer per week (na schooltijd) en een keer per maand een weekend, krijgt hij buitenschoolse
gespecialiseerde begeleiding.
Tim heeft diabetes type 1 en is insuline afhankelijk. Hij heeft hier duidelijke aansturing/ begeleiding in
nodig. Het is belangrijk dat hem rustig wordt uitgelegd wat er van hem verwacht wordt. Tim is snel afgeleid.
Daarom is het belangrijk dat hij door een volwassene stapsgewijs wordt aangestuurd.
Wat voor gezin zoeken we?
Vanwege het ontbreken van een sociaal netwerk zoekt Combinatie Jeugdzorg voor Tim een pleeggezin in
Eindhoven waar hij in eerste instantie eens in de twee weken een weekend kan logeren. Door de ziekte van
zijn moeder kan het zijn dat het in de toekomst nodig is dat Tim bij zijn pleegouders gaat wonen. Het is
belangrijk dat zijn pleegouders verstand hebben van diabetes of ervoor openstaan om dit te leren.
Daarnaast zijn we op zoek naar pleegouders die geduld hebben met Tim en hem duidelijkheid en structuur
bieden vanwege zijn autisme.
Ben je of ken je het pleeggezin voor Tim?
Spreekt het profiel van Tim jou aan? Of ken je mensen waarvan je denkt dat zij hem een passende plek
kunnen bieden? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Rowena van Combinatie Jeugdzorg,
telefonisch via 040 245 19 45 of per e-mail kgw@combinatiejeugdzorg.nl.
Om privacy redenen is Tim niet zijn echte naam en de foto niet zijn beeltenis.
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FIJN WEEKEND!
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