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Agenda
Woensdag 5 september

Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag

Woensdag 12 september

Sportdag

Vrijdag 21 september

Klassenouderbijeenkomst 8:45-9:30 uur

Maandag 1 oktober

Opening kinderboekenweek
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Vrijdag 5 oktober

Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag

Maandag 8 oktober

Schoolfotograaf

Parro app
Nadat we vorig jaar gestart zijn met het uitrpoberen van de Parro app, gaan we er dit jaar verder mee aan
de slag. U vindt de kalender in de Parro app en de laatste nieuwtjes uit de klas. Bent u nog niet gekoppeld
aan deze app? Over enkele weken ontvangt u een herinnering via de email. Het Eupenbulletin bevat nog
steeds de belangrijkste informatie en zal via de mail aan u verstuurd worden.
Er komt geen losse kalender mee naar huis. In het bakje bij het whitebord vindt u een jaarplanning. Die
kunt u meenemen als u wilt.

Sportdag woensdag 12 september
Vorige week hebben de kinderen een brief gekregen over de sportdag. We zijn heel blij met alle
aanmeldingen van hulpouders die we gekregen hebben, samen kunnen we er een hele mooie dag van
maken!
Op 12 september zullen we de hele ochtend op sportpark de Hondsheuvels
zijn, de kinderen moeten hier dus naar toe gebracht en ook weer opgehaald
worden. Uiteraard is het handig dat de kinderen gekleed gaan in sportkleding,
een handdoek en een extra kledingsetje kunnen daarnaast ook prettig zijn.
Daarnaast nemen de kinderen zelf ook wat te drinken en een hapje mee.
We hopen op een leuke, sportieve dag!

Afscheid juf Iris, invulling IB taken, juf Boukje in groep 8.
Vandaag is de laatste werkdag van juf Iris. We zetten haar flink in het zonnetje en dat hebben velen van u
ook al gedaan. Bedankt daarvoor. Iris gaat aan de slag als directeur op basisschool het Klokhuis.
Iris was onze intern begeleider en die taak wordt overgenomen door Juf Eline en juf Jolanda. Eline is op
ma,di en ½ woe als intern begeleider werkzaam en Jolanda ½ woe, do en vr. In groep 4 is daarom sinds dit
schooljaar juf Kitty aan de slag. In groep 8 komt juf Boukje per 1-10 ons team versterken. Zij heeft al kennis
gemaakt met de leerlingen en ouders tijdens de informatieavond.
Hieronder stelt juf Boukje zich aan u voor.
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Boukje van Weert-Geerings. Ik ben 33 jaar oud en woon met mijn
man en dochtertje in Best. In mijn vrije tijd lees en dans ik graag.
Vanaf 1 oktober ga ik op donderdag, vrijdag en wisselend op woensdag werken in
groep 8. Hiervoor heb ik 11 jaar op een andere basisschool gewerkt, waarvan de
laatste 4 jaar in groep 8. Ik heb ontzettend veel zin in om te gaan beginnen op de
Wethouder van Eupenschool! Loop gerust even binnen om kennis te maken. Tot
snel!
Boukje

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig. Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
02-09 Femke Lemckert gr3A
02-09 Isabel Simons gr6
02-09 Kaitlin van Turnhout gr 4/5
06-09 Iskra Bogaerds gr8A
08-09 Lotfi Mazrouái gr6/7A
09-09 Willemijn Breeuwsma gr6
10-09 Evy Ploeg gr1/2C
10-09 Bruno Wuisman gr6/7A
11-09 Semih Karatas gr6/7B
11-09 Florine Verleisdonk gr5
12-09 Max den Otter gr6

Naschoolse sport
Op dinsdag 4 september om 15.00 uur start de naschoolse sport voor groep 3 t/m 8.
De kinderen kunnen gedurende 5 weken kennis maken met de sporten atletiek, turnen en voetbal.
Kosten voor de naschoolse sport bedragen €2,50 per les. Graag het totale bedrag (€12,50) aan het einde
van de eerste les in een envelop afgeven bij juf Anouk. Let wel op: er wordt verwacht dat de kinderen
zelfstandig of onder begeleiding van ouder(s)/verzorgers(s) naar de gymzaal komen en daar ook worden
opgehaald.
Dit geldt ook voor de kinderen die naar de BSO gaan.
Heeft uw kind interesse in de naschoolse sport? Geef uw kind dan snel op via a.van.erp@eindhoven.nl
Graag naam, klas, telefoonnummer en mogelijk verblijf op BSO vermelden bij de aanmelding.
Aanmelden kan tot maandag 3 september 2018.
Er kunnen 30 kinderen deelnemen, vol = vol. De
aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst
genoteerd.
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Eerste Communie 2019
Zit uw kind in dit schooljaar in groep 4 of hoger? En wilt u graag dat uw kind
zijn of haar eerste communie doet? Kom dan op maandag 3 september 2018
om 20.00 uur naar het KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31. U wordt het er
bijgepraat over het nieuwe traject van gezinscatechese waarbinnen de
eerste communie een plaats krijgt.

2-Daagse kanjerkamp
Na de zomer start het 3de Kanjerkamp van 2018 met aansluitend de kind&ouderbijeenkomsten voor
gescheiden gezinnen uit Eindhoven.
Voor kinderen vanaf 6 jaar organiseert St. Kanjer een 2daags Kanjerkamp vol met leuke workshops als
boksen, theater, rots & water en is er vol op ruimte om ervaringen met elkaar te delen.
Hierna volgen er 6 kind – en ouderbijeenkomsten zodat iedereen een stap vooruit kan maken.
De kinderen krijgen o.a. rots & watertraining in weerbaarheid en met KIES helpen we de kinderen om de
scheiding een plekje te geven.
Tegelijkertijd én op dezelfde locatie krijgen ouders apart van elkaar en met andere ouders de Triple P
Training ‘Positief opvoeden na scheiding’, een workshop boksen, rots & water en coaching met paarden.
Programma:
Kennismakingsavond
Woensdag 26 September.
Kanjerkamp
29 en 30 sept
Locatie: Polvokamp in Riethoven
Kind- en ouderbijeenkomsten
Locatie: Basisschool de Wilakkers
Datum woensdag 3,10,24, 31 oktober en 7 en 14 november
Tijd: 17.30 tot 19.30
Leeftijd: kinderen vanaf 6 jaar
Stichting Kanjer werkt met het hele gescheiden gezin.
Een scheiding gebeurt nou eenmaal maar is niet leuk!
Kinderen hebben hun ouders nodig om lekker in hun vel te zitten.
Steun voor kinderen sámen met de actieve betrokkenheid van ouders zorgt dat iedereen een stap vooruit
kan maken.
Dat geeft rust!
Toestemming/deelname van kinderen en één gezaghebbend ouder met omgangsrecht tijdens
bovengenoemde datums is mogelijk. Natuurlijk vinden wij het voor de kinderen wenselijker als beide
ouders toestemming geven en deelnemen.
St. Kanjer is een plek waar ieder kind met gescheiden ouders uit Eindhoven terecht kan.
Een laagdrempelig, preventief, uniek en kosteloos aanbod.
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Een enthousiaste groet,
Janine en Ingeborg, Stichting KANJER Eindhoven

Jaarlijkse teken-en kleurwedstrijd Brabants Stripspektakel !
Jan van Haasteren en Lucky Luke op het Brabants Stripspektakel !!! Kijk of je puzzelstukjes kunt vinden, zie
je Spiderman aan de dakgoot hangen of zit Geronimo Stilton weer in zijn voorleesstoel ….. Kom het zien !!
Doe dit jaar ook weer mee en win een stripboekenpakket op het 33e Brabants Stripspektakel in Veldhoven!
Als jij wint, winnen wij als school ook een prijs! Download het wedstrijdformulier op de website van het
Brabants Stripspektakel, kleur of teken en lever ‘m in bij de kassa op 1 en 2 september ! Jij mag dan

gratis naar binnen EN je krijgt een leuke striptas (zolang de voorraad strekt) .
Dit jaar hebben we nog meer activiteiten voor kinderen op het Kids Comix Festival , er zijn ook veel
flipperkasten, springkussen en lopen er allerlei bekende stripfiguren rond waar je mee op de foto kunt!
Een mooi begin van het nieuwe schooljaar !
Meer informatie en de wedstrijdformulieren kun je vinden op http://brabantsstripspektakel.com/school/

FIJN WEEKEND!
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