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Agenda
Vrijdag 21 september

Klassenouderbijeenkomst 8:45-9:30 uur

Maandag 1 oktober

Opening kinderboekenweek

Vrijdag 5 oktober

Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag

Maandag 8 oktober

Schoolfotograaf
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Schoolkalender en schoolgids
Zoals we u in het vorige bulletin al hebben laten weten , kunt u alle belangrijke data in de Parro app vinden.
Daarnaast staat er in de bakjes bij de ingang een jaarplanning. Deze kunt u meenemen. De schoolgids staat
digitaal op de website. Mocht u een kopieerexemplaar willen dan kunt u die ophalen bij meester Eric.

Brief oudergelden 2018-2019
De brief voor de vrijwillige ouderbijdrage is donderdag 13 september aan u verstuurd per mail. Het bedrag
is 45 euro per leerling en is in de MR vergadering vastgesteld.

Marathon zondag 14 oktober
Maandag 3 september heeft u een mail ontvangen met daarin informatie over de marathon. Hieronder
vindt u wat informatie uit die brief.
Op zondag 14 oktober aanstaande is de jaarlijkse Eindhovense marathon. Ook dit jaar kunnen de kinderen
van de Wethouder van Eupen school hieraan deelnemen. Echter zal de inschrijving hiervoor anders
verlopen dan u gewend bent.
Het is de bedoeling dat u uw kind en/of andere familieleden zelf inschrijft via de site
www.marathoneindhoven.nl. Klik op deelnemen en volg de stappen om in te schrijven. Ook de betaling
dient u deze keer zelf via de site te doen.
Inschrijven voor de Chiquita minimarathon (1.6 km) kan vanaf 4 jaar en voor de IAK city run (5 km) vanaf 8
jaar. Inschrijven kan t/m zaterdag 13 oktober. De startnummers dient u zelf op te halen op het adres dat u
via de mail na inschrijving ontvangt. Mocht u vragen hebben over de inschrijving dan kunt u altijd terecht
bij één van de commissieleden.
Juf Anouk, meester Eric, Marianne van den Nieuwenhoff (ouder)

Sportdag; iedereen bedankt!
We willen alle ouders, opa’s en oma’s die hebben meegeholpen bij de sportdag van harte bedanken voor
hun tijd en inzet. Samen met jullie hebben we weer een top sportdag gehad.
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Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig. Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

14-09 Casper van Kaam gr4/5
14-09 Juliët van Kaam gr4
14-09 Siebe Wuisman gr5
15-09 Jaeda Daems gr6/7A
15-09 Mylan de Wijs gr5
16-09 Fenne Engelaar gr3B
16-09 Lilly Reuver gr8B
17-09 Indy Janssen gr4/5
18-09 Sam van Dorst gr6/7B
18-09 Lizz van Eerd gr3A
19-09 Eline Grob gr4
19-09 Jochem Lamers gr4
20-09 Pim Daans gr8B
20-09 Juul Kantelberg gr8B
20-09 Julius Rademaker gr8A
23-09 Thomas Fey gr5
25-09 Jori Klomp gr3B
26-09 Amira Cheppih gr3B
26-09 Hanna Steinhage gr1/2A

3

Informatieavond GGD over broekpoepen
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot
erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD
Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen met poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar
de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7
jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar.
Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de
ouders/verzorgers.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een
informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook
bespreken ze de verschillende manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is
de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond
zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.

Opendag Dazzle

Dazzle! in Eindhoven viert zaterdag 15 september a.s. van 10:00-14:00 op grote wijze de opening van de
nieuwe personal training studio! Kom gerust even binnenlopen. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud,
dus neem het gezin lekker mee.
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Ook houden wij een GROTE KLEDINGINZAMELINGSACTIE voor het goede doel. Heb je nog wat liggen, of kun
je een deel van jouw garderobe afstaan? Neem het mee in een gesloten (vuilnis)zak. Gegarandeerd dat je
de ontvangers blij gaat maken!
Tijdens de opening kun je genieten van de volgende activiteiten:
- Grote kledinginzamelingsactie voor het goede doel. Alles is welkom!
- Gratis massage
- Ballenbak voor de kleintjes
- Skippybalrace
- Leuke oud Hollandse spellen, zoals o.a. ringwerpen, spijkerpoepen en een XL versie van 4-op-een-rij
- Allerlei gezonde hapjes
- Aanmelden voor gratis training
We kijken ernaar uit je te mogen ontvangen komende zaterdag 15 september tussen 10:00-14:00 op
Winkelcentrum Woensel 79E, 5625AD te Eindhoven. Tot dan!
www.dazzlepersonaltraining.nl

FIJN WEEKEND!
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