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Agenda
Woensdag 4 juli

ouderbedankochtend
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Donderdag 5 juli

Werelddansdag. V.a. ongeveer 13:30/13:45 uur is er
een voorstelling.

Vrijdag 6 juli

Afscheid in de klas en aan het einde van de ochtend
van groep 8 op het plein (12:15 uur)

Maandag 20 augustus

Eerste schooldag

Terugblik 2017-2018
Het schooljaar zit er alweer bijna op. Het eerste schooljaar voor mij als directeur, zonder het woordje ;
interim. Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. We hebben collega’s zien vertrekken om van hun vrije
tijd te gaan genieten, om een galerie op te zetten of een andere uitdaging aan te gaan. Daarvoor in de
plaats hebben we ook hele fijne collega’s terug gekregen.
Daarnaast heeft de school een mooie ontwikkeling door gemaakt. We staan er goed voor als school qua
opbrengsten zowel op cognitief vlak als op het vlak van welbevinden en veiligheid. Een geweldige basis om
in het nieuwe schooljaar mee te starten.
Ik wil iedereen bedanken voor de steun, de feedback en de mooie woorden die ik zo nu en dan krijg te
horen. Het maakt me enorm trots op onze school.
De laatste dagen van het schooljaar zijn aangebroken. In de vakantie gaat er hard gewerkt worden om op
maandag 20 augustus jullie allemaal weer te kunnen verwelkomen in een opgefriste school. Ik wens
iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe!
Marieke Loeffen

Invulling ib en andere veranderingen binnen de organisatie 2018-2019
Iris Schellekens heeft u laten weten dat zij een nieuwe baan heeft als directeur. We zijn enorm trots op
haar stap en gaan haar ook heel erg missen. Iris nam de taken van Wim Maas afgelopen jaar over als ib-er.
N.a.v. het nieuws van Iris hebben we met het team de volgende invulling gevonden.
Eline Boerenkamp en Jolanda van den Dungen gaan beide 2 dagen ib taken overnemen. Dat betekent dat
we ook nieuwe collega’s verwelkomen voor groep 4 en groep 8. In groep 4 komt op maandag, dinsdag en
enkele woensdagen juf Kitty van Schoonderwalt ons versterken. Zij start meteen in het begin van het
schooljaar.
Voor groep 8 zitten we nog midden in de procedure. Juf Jolanda blijft fulltime in de groep totdat we iemand
hebben gevonden.
Juf Iris neemt na de vakantie afscheid. Iris wil geen groot afscheid en vindt het fijn als u de eerste 2 weken
eens binnen loopt om afscheid te nemen. Op vrijdag 31 augustus neemt zij afscheid van het team.
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Even voorstellen, Juf Kitty in groep 4
Hallo, Hierbij wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Kitty
van Schoonderwalt. Ik ben getrouwd en woon samen met mijn
man en twee kinderen (6 en 9 jaar) in Eindhoven. Ik ben
inmiddels zo’n 11 jaar als groepsleerkracht werkzaam bij het
SKPO en daarvoor heb ik nog 4 jaar lesgegeven op een
basisschool in Hoofddorp. Aankomend schooljaar zal ik bij jullie
op school gaan beginnen aan een nieuwe uitdaging in groep 4. Ik
zal daar elke maandag en dinsdag lesgeven. Daarbij zal ik ook
meerdere woensdagen in de groep staan. Ik vind het erg leuk dat
ik bij de Wethouder van Eupenschool kan gaan werken. Het
afgelopen schooljaar heb ik al een paar dagen mogen invallen op de school. Ik heb ervaren dat de
Wethouder van Eupenschool een fijne plek is voor leerlingen en leerkrachten. Ik heb veel zin in het
komende schooljaar en mochten jullie nog meer van mij willen weten, spreek me gerust even aan.

Gezocht; commissielid Marathon 14 oktober 2018
Welke ouder wil er deelnemen aan de commissie van de marathon 2018? Hieronder vindt u de
taakomschrijving die voor de werkgroep geldt. Geef je op via vaneupen@skpo.nl
De activiteit
Brieven worden aan de kinderen meegegeven. Als organisatie inventariseer je de inschrijvingen en tel je het
inschrijf geld. De week voor de marathon maak je de startpakketjes klaar, (rugnummer en een
begeleidende brief) en je bent eventueel bij de 2 uitdeel momenten van de shirts (meestal donderdag en
vrijdag voor de marathon)
Op de dag zelf ben je aanwezig bij het verzamelpunt van de school in de stad.
Tijdsinvestering:
1 bijeenkomst met de hele commissie (meester Eric en juf Anouk) om alles door te spreken.
Inventarisatie deelnemers en inschrijfgeld tellen 2 uur
Maken pakketjes en uitdelen shirts en startpakket 2x ca 45 minuten
De dag van de City Run, 14 oktober
Evalueren van de activiteit.

Sportdag 2018, woensdag 12 september!
Op 12 september houden we onze sportdag weer op sportpark ‘de Hondsheuvels’. Om deze dag tot een
succes te maken zijn we afhankelijk van ouderhulp. Mocht u het leuk vinden om te komen helpen, schrijf
dan deze datum alvast in uw agenda. In de eerste schoolweek krijgt uw kind een brief mee met de details
en kunt u zich opgeven.
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Laatse dagen; programma
Morgen is de ouderbedankochtend. Daar heeft u zich voor op kunnen geven.
Donderdag is het “werelddansdag”. Vanaf ongeveer 13:30 uur gaan we optreden. Daar bent u van harte bij
uitgenodigd. Hopelijk is het niet te warm en kunnen we buiten optreden. Als we binnen optreden, moeten
we kijken hoeveel ruimte er nog over is voor publiek.
Vrijdag is het afscheid in de groep. Om 12:15 uur nemen we buiten afscheid van groep 8 en om 12:30 uur
start de zomervakantie.

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin (en dat is 31 augustus!) zijn de volgende leerlingen jarig.
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
06-07 Kalle van Helden gr1/2A
10-07 Safiya Idiken gr 6/7
11-07 Teun van den Nieuwenhoff gr1/2B
15-07 Brooklyn van Dijck gr5
15-07 Élodie van Staalduine gr5/6B
19-07 Ellis van Kaam gr4
19-07 Linda Verhoeven gr7A
20-07 Melih Bulut gr1/2C
21-07 Nick van de Moosdijk gr5/6B
23-07 Havin Karaca gr3/4
23-07 Adam El Mourabite gr7/8
24-07 Ayush Bhat gr1/2C
25-07 Matteo Nas gr7A
27-07 Guus van Doesburg gr5/6A
27-07 Yan Krietemeijer gr5
29-07 Yesper Riepe gr 4
29-07 Ian Verburg gr8
30-07 Kenza Idiken gr5
30-07 Coen Immink gr3B
30-07 Marc Immink gr3/4
30-07 Vera de Koninck gr3B
30-07 Tatum van Tuijl gr5/6A
30-07 Khan Yalcin gr8
31-07 Yoldas Solmaz gr5
01-08 Guusje de Haas gr3B
01-08 Eva van Rijswick gr1/2A
03-08 Janine Garretsen gr8
03-08 Olle van Heeswijk gr3B

04-08 Tess Reuver gr6/7
06-08 Jelle Ummelen gr5/6B
07-08 Boris D'Alessandro gr8
09-08 Timo Aarden gr3B
09-08 Lorenz Dijkzeul gr6/7
09-08 Matthijs Walta gr3B
11-08 Nisa Parami gr1/2B
11-08 Koen Snepvangers gr6/7
12-08 Bibi van Doesburg gr3B
13-08 Aydan Su Çakmak gr3/4
14-08 Laurens de Putter gr6/7
16-08 Boris Belooussov gr1/2B
17-08 Gies Maassen gr1/2B
19-08 Demi Meert gr5
19-08 Pierce Riepe gr3/4
20-08 Milou Aarden gr1/2A
21-08 Feyza Güngör gr8
22-08 Selin Çakmak gr1/2B
24-08 David de Koninck gr5/6A
26 Anouk Ummelen gr1/2C
26-08 Noa Ummelen gr1/2C
26-08 Tobias Vloet gr1/2B
27-08 Floris van Schijndel gr3B
30-08 Yvar Pas gr7/8
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LUMENS
“Mam… ik verveel me zo….”
De vakantie komt eraan. Voor veel mensen tijd voor
ontspanning, leuke dingen doen en genieten met elkaar.
Er zijn gezinnen die misschien 1 of 2 weken naar het buitenland
gaan of die in Nederland hun vakantie doorbrengen. Daarnaast
zijn er natuurlijk ook mensen die niet weggaan.
Los van een eventuele vakantie weg van huis, zijn er altijd nog
een paar weken die thuis doorgebracht worden. Weken waarin
kinderen zich kunnen gaan vervelen en waarin ouders soms het
gevoel krijgen dat ze veel energie moeten steken in het bezighouden van hun kinderen.
Kunt jij ook tips of ideeën gebruiken voor thuis of voor onderweg?
Bijvoorbeeld:




wat kinderen kunnen doen wanneer ze zich vervelen,
welke uitstapjes je kunt maken in Nederland,
of hoe kinderen zich langere tijd kunnen vermaken op de achterbank?

Neem dan contact met mij op!
Naast deze praktische tips kunt u natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht. U kunt mij
altijd bellen en mailen.
Tot ziens, Sinem Kocaman Pedagogisch Ondersteuner

Mobiel: 06-30610047
E-mail: s.kocaman@lumenswerkt.nl
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