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Agenda
Maandag 21 mei

Pinksteren. Alle kinderen vrij

Dinsdag 22 mei t/m vrijdag 25 mei

Avondvierdaagse

Dinsdag 29 mei

Jaarvergadering MR ; mediawijsheid bij kinderen

Vrijdag 1 juni

Schoolreis en Bulletin komt uit

Maandag 4 juni

Groep 8 op kamp tot donderdag 7 juni

Vakantierooster 2018-2019
De vakanties worden in de GMR goedgekeurd. De overige vrije dagen plannen we zelf als school in overleg
met de MR.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2ePinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen en extra vrije dagen

15-10-2018 t/m 19-10-2018
24-12-2018 t/m 4-1-2018
4-3-2019 t/m 8-3-2019
22-4-2019 t/m 3-5-2019
30-5-2019 t/m 31-5-2019
10-6-2019
8-7-2019 t/ m 17-8-2019
Woe 5-9-2018
Vr 5-10-2018
Ma 22-10-2018
Do 6-12-2018
Ma 4-2-2019
Di 26-3-2019
Woe 29-5-2019

Vrijdag middag vrij

Vrijdagmiddag vanaf 12:30 uur vrij
12-10-2018 (voor de herfstvakantie)
21-12-2018 (voor de kerstvakantie)
1-3-2019 (voor de carnavalsvakantie)
12-4-2019 (Koningsspelen)
19-4-2019 (voor de meivakantie)
5-7-2019 (voor de zomervakantie)

Groepsindeling schooljaar 2018-2019
Eind mei gaan we aan de slag met de verdeling van de leerlingen over de diverse groepen. De criteria die
we hanteren bij de verdeling zijn:
-

Plaatsing bij een vriendje of vriendinnetje
Een zo gelijk mogelijke verdeling van jongens en meisjes
Gelijke verdeling van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Mocht u nog andere belangrijke argumenten hebben waar wij rekening mee moeten houden dan kunt u die
bij de huidige leerkracht kenbaar maken tot en met vrijdag 25 mei. Wij proberen hier zoveel mogelijk
rekening mee te houden.
Vorig jaar hebben we in het team besproken wat in welke volgorde bepalend is voor de groepsverdeling.
Op de eerste plaats staat goed onderwijs. Elk schooljaar wordt bekeken wat welke groep leerlingen nodig
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heeft. Dan wordt gekeken of we de leerjaren gaan verdelen over combigroepen of homogene groepen.
Daarnaast willen we graag evenwichtige leerlingaantallen waar mogelijk.
Voor komend jaar betekent dat dat we met 14 groepen gaan werken. Dit is besproken in de MR. Dat
betekent dat de speelzaal komend schooljaar een klaslokaal wordt. Voor de gymlessen van de kleuters
zoeken we naar een oplossing. We verwachten alleen komend schooljaar een veertiende groep te hebben.
Doordat we 14 groepen creëren kunnen we de groepen gelijkmatiger verdelen.
Voor komend schooljaar zullen we drie groepen 1-2 hebben, groep 3 a, groep 3 b, groep 4, groep 4-5, groep
5, groep 6, groep 6-7a, groep 6-7 b, groep 7, groep 8 a en groep 8b. Voor de vervanging van juf Ellen haar
zwangerschapsverlof was een vacature uitgezet en die is deze week ingevuld. Komend jaar mogen we
Ingrid van der Werf verwelkomen als nieuwe collega. Zij stelt zich in het volgende bulletin aan u voor. Ook
Bart van den Nieuwenhof komt fulltime bij ons werken. Hij werkt momenteel 2 dagen in groep 7.

Schoolreis groep 1-2 De Hooiberg vrijdag 1 juni
Vrijdag 1 juni is het weer zover: we gaan op schoolreisje!
We gaan met de bus naar De Hooiberg in Bladel, een speelboerderij waar
zowel binnen als buiten gespeeld kan worden. Denk er daarom bij goed
weer aan uw kind goed in te smeren!
Wilt u uw kind voor deze dag een hapje en een lunchpakketje meegeven?
De kinderen kunnen de hele dag ranja drinken en ze krijgen ook een ijsje.
Drinken meegeven is dus niet nodig.
LET OP: Om 8.45u verzamelen we in de klas en we vertrekken met de bus rond 9:00 uur. Rond 14.45u
verwachten we weer terug te zijn.

Schoolreis groep 3,3-4 en 4 Billy Bird vrijdag 1 juni
Vrijdag 1 juni gaan we op schoolreis. We verzamelen om 8:45 uur in de klas. We vertrekken met de bus om
9:15 uur want het park is pas om 10:00 uur open. We verwachten om 17:00 uur weer terug te zijn op
school.
Alle leerlingen krijgen een T-shirt van school aan. De ouders die meegaan verspreiden zich over het park
zodat de kinderen overal iemand kunnen aanspreken naast de medewerkers van Billy
Bird. Er mag niet gezwommen worden.
We vragen u om drinken en een lunchpakket mee te geven. Een
snoepje mag , maar maak het niet te gek. Er mag geen geld
meegenomen worden. Denkt u bij mooi weer aan het insmeren van
uw kind?

Schoolreis groep 5,6,7,8 De Efteling vrijdag 1 juni
Vrijdag 1 juni is het weer zover: We gaan op schoolreisje!
De groepen 5,6, 7 en 8 gaan naar De Efteling.
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Om 8:45 uur komt iedereen naar de eigen klas en per bus
vertrekken we rond 9:00 uur naar de Efteling. Rond 17.00u zijn we
weer terug op school
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een lunch meenemen, een
hapje en daarbij genoeg te drinken. Bij een zonnige dag is het
aanbevolen een plastic flesje mee te nemen, dat nagevuld kan
worden met water. Als het heel zonnig is, smeer dan uw kind al
voor vertrek in en geef zonnebrandcrème mee. Natuurlijk mogen ze wat lekkers meenemen om te
snoepen, maar maak het niet te gek.
In de bus mag niet gegeten of gedronken worden. De kinderen mogen geen geld of telefoons meenemen.
We verzamelen op een centrale plek in het park. Groep 5 en 6 gaat in groepjes, onder begeleiding van een
ouder, het park bezoeken. Groep 7 en 8 gaan in groepjes zelfstandig het park bezoeken.

MR jaarvergadering dinsdag 29 mei
Zoals al eerder vermeld hebben we de jaarvergadering van de MR in een nieuw jasje gestoken. Als MR
zullen we u kort wat informatie geven. Daarna willen we met u op een interactieve manier aan de slag met
vragen over de rol van de MR en ouderbetrokkenheid.
De inloop is om 19:45 uur. Om 20:00 uur starten we met het MR gedeelte. Om 20:30 neemt Marc Dubach
het stokje over om met u over mediawijsheid en kinderen te praten en discussiëren. (www.marcdubach.nl)
Wilt u zich aanmelden voor deze avond? Stuur dan even een mailtje naar vaneupen@skpo.nl en vermeld
even uw naam en met hoeveel personen u komt.

Fietsen
We merken dat er steeds meer fietsen bij komen in de fietsenstalling. De ruimte daar is beperkt en nu
staan er regelmatig fietsen voor de nooduitgang. We vragen iedereen die lopend naar school kan komen
dat ook te doen. Qua ruimte kunnen we daar helaas niet uitbreiden. Als u een goede tip heeft voor een
oplossing horen we die graag!

Iep score groep 8
In groep 8 maken we sinds een paar jaar de IEP eindtoets. Dit jaar scoren we als school 82,7. Het landelijk
gemiddelde is 81. Daar zitten we ruim boven. De ondergrens voor onze scholencategorie (scholen met een
vergelijkbare populatie) is 81.

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig. Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
21-05 Sorayka Al Qazaz gr5
22-05 Omar Galal gr 5/6A
22-05 Roos Meeuws gr 6/7
22-05 Aschwin Vereijken gr 8
4

24-05 David Massoeurs gr 1/2A
24-05 Jasper van Santen gr 1/2C
25-05 Keet van Dorst gr 3/4
26-05 Max Rossieau gr 1/2B
27-05 Romy van Bommel gr 5
27-05 Roos Rossieau gr 4
29-05 Jasmijn van den Broek gr 7/8
29-05 Philip Verhoeven gr 7A

Koffieochtend
Op 16 april stond de koffieochtend in het teken van de ontluikende en
beginnende geletterdheid. Samen met een aantal ouders van school en
Korein hebben we het gehad over wat er op school en bij Korein
(peuterspeelzaal en dagopvang) gebeurt rondom ontluikende en beginnende
geletterdheid, en wat ouders thuis kunnen doen.
Een informatieve ochtend!
De laatste koffieochtend is op 18 juni om 8.45 en zal gaan over de overgang van groep 2 naar groep 3. Een
uitnodiging voor deze ochtend ontvangt u later.

Bureau Jong
Wij zijn Ans en Susanne van Bureau Jong en helpen kinderen bij scheiding. Vanaf na de zomervakantie gaan
wij bij jullie op school groepsbijeenkomsten organiseren. Alle kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn,
mogen hieraan deelnemen. Het maakt niet uit hoe lang de scheiding geleden is. Een scheiding heeft altijd
impact op een kind, bij de een meer zichtbaar dan bij de ander.
Wij bieden een plek waar door middel van creatieve activiteiten het thema ‘scheiding’ aan bod komt.
Kinderen zullen veel steun bij elkaar vinden. Dit lucht vaak op. We werken met methoden die
wetenschappelijk zijn bewezen en die aantonen dat wanneer kinderen hun verhaal en emoties rondom de
scheiding op deze manier met elkaar delen, zij makkelijker praten over de scheiding, hun concentratie
verbetert en gedragsproblemen kunnen verminderen.
Samen met jullie school gaan we bekijken wanneer deze bijeenkomsten precies plaats gaan vinden.
Binnenkort komen wij in het Eupenjournaal, jullie zullen dan een goede indruk krijgen van wat de
groepsbijeenkomsten inhouden.
Wij nodigen jullie uit om alvast een kijkje te nemen op onze website: www.bureaujong.nl
Als er vragen zijn dan mogen jullie ons altijd bellen, maar mailen mag
natuurlijk ook.
Tot ziens!
Ans en Susanne
contact@bureaujong.nl
Ans Janssen: 06-28 55 34 98
Susanne Kuijten: 06-48 96 44 87
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Even voorstellen…
Mijn naam is Sinem Kocaman en werk als pedagogische ondersteuner bij Lumens. Ik
ben er voor alle ouders met vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de
manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt
het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je
de Nederlandse taal nog niet goed beheerst. Of je hebt vragen over de opvoeding
van je kind. Bijvoorbeeld over wat je mag verwachten op welke leeftijd, wat kan je
doen als een kind niet luistert of hoe ga je om met social media. Met dit soort vragen kan je bij mij terecht
om samen een antwoord te vinden. Onze ondersteuning is gratis en vrijblijvend.
Hieronder beschrijf ik een activiteit die je thuis ook kunt doen samen met je kind.

Activiteit van de maand: Interactief voorlezen
Hoe lees je interactief voor?
-

Het kind de tijd geven om het boek in zijn geheel op te nemen.
Het kind de tijd geven om de plaatjes te bekijken.
Naast het kind zitten in plaats van tegenover.
Af en toe stoppen tijdens het voorlezen.
Letten op non- verbale reacties van het kind, door af en toe naar
het kind te kijken en non- verbaal te reageren.

Waar let je op tijdens het interactief voorlezen?
-

Stemgebruik
Tempo en ritme
Gebaren en bewegingen
Het kind aankijken
Situatie beschrijven( geuren, kleuren, sfeer, geluiden)
Levendigheid en plezier.

Wil je meer weten over interactief voorlezen, heb je hier vragen over of heb je andere vragen? Ik ben om
de twee weken op maandag aanwezig op school als je mij persoonlijk wilt spreken. Het eerst volgende
consult moment is op maandag 14 mei. Je kunt me natuurlijk ook altijd bellen of mailen.
Tot ziens op Wethouder van Eupenschool
Gegevens Sinem Kocaman: . 06-30610047/s.kocaman@lumenswerkt.nl

De Eindhoven Cup Schaken
Iedereen krijgt een prijsje !!
Wanneer: Zondag 13 mei 2018, 10:00-14:00 u
Waar: Basisschool De Korenaar Elegaststraat 1, Eindhoven
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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
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.

FIJN WEEKEND!
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