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Agenda
Vrijdag 13 april

Staking, de school is dicht.

Dinsdag 17 en woensdag 18 april

Iep Eindtoets groep 8

Vrijdag 20 april

Koningsspelen. Alle kinderen vrij om 12:30 uur.

Donderdag 10 en vrijdag 11 mei

Hemelvaart. Alle kinderen vrij.

Vrijdag 18 mei

Bulletin.

Maandag 21 mei

Pinksteren. Alle kinderen vrij

Dinsdag 22 t/m vrijdag 25 mei

Avondvierdaagse

Parro app
Zoals u al misschien weet, hebben wij de Parro app geactiveerd. In het verleden hebben we met een app
gewerkt die heel gebruiksonvriendelijk was. Daarna hebben we samen met de MR, het team en een
testgroep van ouders bekeken of we nog een app wilden en welke dan. We hebben gekozen voor de Parro
app. Deze app hoort bij ons leerlingvolgsysteem Parnassys waarvan u ook het ouderportaal heeft met o.a.
uw adresgegevens en de punten van toetsen of uitslagen van CITO. Deze app is getest door een groep
ouders en samen hebben we geconcludeerd dat de app een meerwaarde kan zijn in de communicatie en
ouderbetrokkenheid.
We hebben de lancering van de app bewust niet groots aangekondigd om te
kijken hoe het animo zou zijn onder ouders en hoe snel de app geïnstalleerd
zou worden. We zien nu al dat ruim 70% van de ouders de app heeft
geactiveerd zonder extra berichtgeving van ons.
U kunt de app activeren via de koppeling die u heeft toegestuurd gekregen via
de mail.
Als team hebben we afgesproken dat we voor de zomervakantie evalueren en een definitief besluit nemen
of we hier mee doorgaan. Dat laten we dan aan u ook weten.

Koningsspelen vrijdag 20 april
Op vrijdag 20 april beginnen de koningsspelen weer. Dit jaar
blijven de kinderen van de onder - en middenbouw op of rond
onze eigen school. De kinderen van de bovenbouw spelen
samen met de kinderen van de Petraschool. Er is voor iedere
bouw een sportief, afwisselend en leuk programma bedacht.

Programma:
-8.45u Opening van de Koningsspelen op het plein Wethouder van Eupen..
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Tijdens de activiteiten wordt er gezorgd voor een hapje en wat te drinken. Mocht uw kind een allergie
hebben, dan graag een eigen hapje/drinken meegeven.
-12.30u Begin van de meivakantie
Het zou leuk zijn als uw zoon/dochter in het oranje naar school komt.
Wij hopen natuurlijk op een droge dag, maar mochten de weersverwachtingen slecht zijn, dan gaan de
sportieve activiteiten (helaas) niet door en worden er activiteiten in de klas georganiseerd. U zult hier dan
tijdig over worden geïnformeerd via de mail of de Parro app.
Met vriendelijke groet,
De Koningsspelencommissie
Paul, Ineke en Audrey
Ps. Mochten er nog vragen zijn dan horen we dit graag.

Ouderhulp schoolreisje vrijdag 1 juni
Voor groep 3, 3-4 en 4 zijn we op zoek naar ouderhulp tijdens
het schoolreisje. We hebben 2 ouders per groep nodig die zich
gedurende de dag verspreiden over het park en zo
aanspreekpunt zijn voor kinderen.
Voor groep 5 en 6 zijn we op zoek naar ouders die een groepje
van 4 a 5 leerlingen kunnen begeleiden gedurende de dag. Per groep verschilt het hoeveel ouders er nodig
zijn.
U kunt zich aanmelden door een mailtje naar de leerkracht te sturen t/m vrijdag 20 april. We bekijken dan
hoeveel hulp we hebben. Bij teveel aanmeldingen wordt geloot. Als ouder kunt u niet mee in de bus. U kunt
uiteraard carpoolen met andere ouders. Parkeerkosten e.d worden vergoed.

Jaarvergadering MR in een nieuw jasje
Dinsdag 29 mei willen we u uitnodigen voor de MR Jaarvergadering. Dat zal dit jaar anders ingevuld
worden. Om 20:00 uur wordt u ontvangen door de MR. Het eerste half uur is interactief en vragen we u
input voor de MR voor komend schooljaar. Om 20:30 uur ontvangen we Marc Dubach. Hij gaat met ons in
gesprek over mediawijsheid, social media gebruik bij kinderen. De avond duurt tot 22:00 uur.

Vacature MR lid
Komend schooljaar zijn we op zoek naar een nieuw MR lid. Lotte de Weerd neemt na 4 jaar afscheid van de
MR als ouderlid. Heeft u vragen of interesse dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR;
Danielle Hoogsteder via daniellehoogsteder@hotmail.com
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Koffieochtend
Maandag 16 april staat de volgende koffieochtend op de agenda. Deze koffieochtend staat in het teken van
ontluikende en beginnende geletterdheid en is gericht op ouders van
kinderen van 3-6 jaar oud.
We zullen het hebben over de manier waarop we op de peuterspeelzaal
en in de kleuterklassen aandacht besteden aan beginnende en
ontluikende geletterdheid.
Ook bespreken we wat u thuis kunt doen en hoe u uw kind optimaal
kunt voorbereiden op het leren lezen en schrijven in groep 3.
Daarna is er ruimte voor vragen. Sinem Kocaman (Lumens groep) zal
aanwezig zijn om vragen rondom thuisbegeleiding te beantwoorden en
Janneke van de Griendt van Bibliotheek Eindhoven zal ook aansluiten.
Na de koffieochtend is er ruimte om samen met uw kind een boekje uit te zoeken in de bibliotheek.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom.
Tot dan!

Staking vrijdag 13 april
Op vrijdag 13 april is de school dicht. We staken als team en we gaan deelnemen aan de manifestatie die
door PO in actie in Eindhoven wordt georganiseerd.

Eupenjournaal
Het Eupenjournaal van maart staat online. Hier vindt u de link. https://vimeo.com/262854997
Veel kijk plezier!
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Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig. Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

14-04 Junayd Kerkhoff gr8
15-04 Ibrahim Pirbux gr3B
16-04 Laurent van Stuijvenberg gr7/8
17-04 Liselot van der Velden gr7/8
20-04 Cas van den Nieuwenhoff gr6/7
22-04 Rowin de Wit gr7A
23-04 Julian van Schijndel gr1/2C
23-04 Niels Seerden gr5/6A
24-04 Cécile Verleisdonk gr5/6A
26-04 Warvan Badih gr1/2A
26-04 Helin Ozgul gr7A
26-4 Fleur Rademaker gr5/6A
28-04 Jelle Vloet gr3B
28-04 Tommy Westbroek gr5
29-04 Sophie Mau gr3/4
29-04 Louisa Tahri gr1/2C
03-05 Stevàno van den Bersselaar gr5

04-05 Tobias Bakker gr5/6B
05-05 Arthur Assink gr7A
05-05 Emilija Banovic gr7/8
08-05 Kayne Cornelissen gr7/8
09-05 Alexander Kersten gr1/2A
09-05 Chris van Zutven gr5/6B
10-05 Nicolas van Staalduine gr3/4
11-05 Lenny Peperkamp 5/6A
11-05 Sem Ubels gr6/7
12-05 Selma Bannani gr5
12-05 Fien Daans gr1/2A
12-05 Jayden Saddal gr5/6B
13-05 Amal Kaddouri gr8
15-05 Laurens Vonk gr4
16-05 Anouk Ekkelkamp gr3B
17-05 Karlijn Hoogsteder gr4

Open dag bij Eindhoven modelbouw 14 en 15 april
Kijken, spelen, leren en ….maken. Deze modelbouwvereniging opent op 14 en 15 april hun deuren voor
publiek. Vooral kinderen van de bovenbouwgroepen kunnen hier van alles bekijken en maken. Kijk eens op
hun site voor verder informatie; eindhovenmodelbouw.nl

Eindhoven Cup

Iedereen krijgt een prijsje !!
Wanneer:
Waar:

Zondag 8 april 2018, 10:00-14:00u
Basisschool ‘De Klimboom’ Wildheuvel 14 / Zweefheuvel Paardenhei 1, Best

Verplichte Inschrijving via www.nbsb.nl/jeugd/eindhoven-cup
Indeling in groepen op volgorde van ECR (Eindhoven Cup Rating) In deze groepen spelen de deelnemers
tegen elkaar Ook als je geen lid van een club bent, ben je natuurlijk ook welkom !
Inschrijfgeld € 2,00 per dag of € 12,00 de hele serie
Verplichte inschrijving via de website vóór vrijdag 20:00u. Altijd minstens 15 minuten voor aanvang ook
melden aan de zaal Bij te laat melden kun je de 1e ronde niet meedoen
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Zie voor uitslagen www.nbsb.nl/jeugd/eindhoven-cup
Georganiseerd door de schaakverenigingen van het district Eindhoven (Eindhovense Schaakvereniging, SV. Mierlo-Geldrop, SV.
WLC, SV. Nuenen, SV. Son en Breugel) en basisscholen De Korenaar, ‘t Karregat en De Klimboom te Best.

Vacatures

Vacature Lid oudergeleding Dagelijks Bestuur (DB) GMR
Medezeggenschap betekent voor SKPO: samenwerken met een kritische partner! Verbinding met elkaar en
vanuit ieders verantwoordelijkheid en eigenheid samenwerken aan ontwikkeling.
Vanuit iedere SKPO-school wordt een MR-lid afgevaardigd in de Gezamenlijke Medezeggenschap Raad
(GMR). Dit kan zowel een ouder als een leerkracht zijn. De GMR bespreekt bovenschoolse thema’s en heeft
onder andere instemming- en adviesrecht. De vergaderingen die plaatsvinden worden voorbereid door het
Dagelijks Bestuur (DB) van de GMR, dat hiervoor vooraf overleg heeft met het College van Bestuur.
De tijdinvestering bedraagt in ieder geval op jaarbasis 7 GMR-vergaderingen voorafgegaan door 7 DB GMR
vergaderingen. Verder investeer je af en toe tijd om je goed in te lezen.
Bij voorkeur ben je communicatief vaardig, heb je affiniteit met het primair onderwijs, heb je ervaring met
medezeggenschap en ben je beschikbaar voor een periode van 4 jaar.
Ben je of ken je een betrokken ouder die graag samenwerkt met leerkrachten, ouders en het bestuur van
SKPO en die zich wil inzetten voor medezeggenschap van deze onderwijsinstelling? Er is een vacature voor
een lid van het Dagelijks Bestuur van de GMR met ingang van het schooljaar 2018-2019.
Voor informatie en/of opgave kunt u terecht bij Ellen van Diesen, voorzitter GMR.
(e.vandiesen@on.nl of 06-58743940)

Vacature ondersteuningsplanraad (OPR). Ouderlid en
Wat is dat?
Passend onderwijs Per 1 augustus 2014 is op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd.
Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor
werken scholen met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
In dit samenwerkingsverband werken alle reguliere en speciale scholen (cluster 3 en 4) van het primair
onderwijs samen om te zorgen dat alle leerlingen in de regio Eindhoven, Best en Son & Breugel het
onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Elke school legt in het
schoolondersteuningsprofiel vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan hoe de
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schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van
ondersteuningsvoorzieningen in de regio.
OPR
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband
van de basisscholen in Eindhoven, Best en Son & Breugel. Daarin zitten ouders en personeelsleden.
Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het
Samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij
belangrijk vindt met het bestuur van het Samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen
geven.
De ondersteuningsplanraad Passend onderwijs PO Eindhoven heeft 14 leden, vanuit 5 kiesgroepen:
Kiesgroep 1: SKPO, 4 leden: 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding.
Kiesgroep 2: SALTO, 4 leden: 2 personeelsgeleding en 2 oudergeleding.
Kiesgroep 3: Stichting Best Onderwijs, 2 leden: 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding.
Kiesgroep 4: Besturen Speciaal Onderwijs, 2 leden: 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding.
Kiesgroep 5: Besturen van de overige scholen voor basisonderwijs (waaronder PlatOO) en vrijwillig bij het
SWV aangesloten bestuur voor speciaal onderwijs, 2 leden: 1 personeelsgeleding en 1 oudergeleding.
Vacature 1
Door een vacante functie per 01-08-2018 binnen de oudergeleding van de OPR, zijn we op zoek naar een
gemotiveerde ouder vanuit Kiesgroep 1 (SKPO). Enige relevante kennis en ervaring is daarbij welkom.
Ouders die zich beschikbaar willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich kandidaat stellen
door een mail te sturen naar de voorzitter van de OPR: Jean Raijmakers, opr@po-eindhoven.nl.
In deze mail schrijft u:
0 Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
0 Op welke school en in welke groep zit uw kind/zitten uw kinderen?
0 Een korte motivatie waarom u zich kandidaat stelt voor de ondersteuningsplanraad van het
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Eindhoven (PO3007).
Vacature 2
Door een vacante functie per 01-08-2018 binnen de personeelsgeleding van de OPR, zijn we op zoek naar
een gemotiveerd personeelslid vanuit Kiesgroep 1 (SKPO). Enige relevante kennis en ervaring is daarbij
welkom. Personeelsleden die zich beschikbaar willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich
kandidaat stellen door uiterlijk 07-05-2018 een e-mail te sturen naar de voorzitter van de OPR: Jean
Raijmakers, opr@po-eindhoven.nl.
In deze e-mail schrijft u:
o Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
o Aan welke school bent u verbonden?
o Een korte motivatie waarom u zich kandidaat stelt voor de ondersteuningsplanraad van het
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Eindhoven (PO3007).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het SWV Passend onderwijs
Eindhoven:
Loes Roffelsen, coördinator@po-eindhoven.nl, 040-2968787.
Of met de voorzitter van de OPR, Jean Raijmakers, opr@po-eindhoven.nl.
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FIJN WEEKEND!
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