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Agenda
Dinsdag 26 november

Informatieavond VO groep 8 en ook voor ouders
van groep 7 die willen.
Koffie ochtend

Woensdag 5 december

Sinterklaasviering

Donderdag 6 december

Alle leerlingen vrij. Studiedag.

Dinsdag 11 december

18:30 uur MR

Dinsdag 20 november
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Vrijdag 14 december

Bulletin

Donderdag 20 december

Kerstdiner 18:00-19:00 uur

Vrijdag 21 december

Leerlingen vanaf 12:30 uur vrij. Start kerstvakantie

Maandag 7 januari

Weer naar school

Sinterklaas
De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 17
november 2018 in Zaanstad.
Dit is morgen al en afgelopen week hebben we ons op school al
een beetje hierop voorbereid. Afgelopen maandag is de eerste
uitzending van het Sinterklaasjournaal geweest en zoals ieder
jaar volgen wij dit nieuws dagelijks in de groepen 1 t/m 5, maar
ook in de groepen 6 t/m 8 zal er regelmatig gekeken worden en
leven we met de hele school mee op weg naar het
Sinterklaasfeest van 5 december.
In de groepen 1 t/m 5 zijn deze week met de post ook heel veel
Sint en Pietenplaatjes bezorgd en ieder
kind heeft er al een aantal gekregen. Sommige kinderen hadden dubbele plaatjes en
er wordt al flink geruild om zoveel mogelijk verschillende plaatjes te krijgen. Wat
hiermee gedaan gaat worden is voor iedereen nog onbekend en zullen we via het
Sinterklaasjournaal te weten komen.
Daarnaast staan er weer mini-vieringen gepland, gaan we met de hele school weer
de schoen zetten en zal de school weer regelmatig ruiken naar overheerlijke
zelfgebakken pepernoten. In de groepen 6 t/m 8 zijn vandaag de lootjes getrokken
voor de surprises die gemaakt moeten worden en het geheim houden is begonnen.
We gaan er samen weer een paar gezellige sfeervolle weken van maken, met voldoende rust en regelmaat,
zodat het voor iedereen ook echt een feest kan worden……

Kerstmis
We willen u alvast laten weten dat we een kerstdiner houden met de kinderen op donderdag 20 december
van 18:00-19:00 uur. Tijdens dit diner kunt u op school blijven voor een hapje en een drankje. Dit is
uiteraard vrijblijvend. Overige informatie volgt nog na Sinterklaas. Vrijdag 21 december zijn alle kinderen
om 12:30 vrij en start de kerstvakantie.
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Broertjes/zusjes graag op tijd aanmelden.
We willen aan u vragen om uw zoon of dochter aan te melden zodra hij/zij 2 a 2,5 jaar is. Zo kunnen wij
goed zicht houden op de hoeveelheid kinderen die we nog kunnen plaatsen. Dus mocht u uw kind nog niet
hebben aangemeld op onze school, geef dat dan bij ons aan. U krijgt dan een inschrijfformulier mee. Dit
formulier kunt u ook vinden op de website vaneupen.nl.
Alvast bedankt.

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

18-11 Levi gr8B
18-11 Feline gr6/7A
20-11 Dania gr1/2B
20-11 Maud gr1/2C
20-11 Calvin gt7
21-11 Ahmet gr4/5
21-11 Julia gr4
23-11 Melte gr4
24-11 Lilli gr3B
26-11 Tomi gr1/2A
27-11 Freek gr6/7B
30-11 Lucia gr3A

Hoor wie klopt daar ouders?

De Sinterklaas-periode betekent voor veel mensen gezelligheid: schoenen zetten, pepernoten strooien,
wortels voor het paard en cadeautjes.
Maar ook kan het gebeuren dat je kind extra druk wordt en slecht slaapt en voor
ouders kan deze periode veel vragen oproepen zoals: wat vertel ik mijn kind wel en
wat niet? Welk speelgoed is geschikt? Hoe vaak laat ik mijn kind zijn schoen zetten?
Hoe ga ik om met afwijkend gedrag? Etc.
Herken je dit en wil je hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.
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Naast deze praktische tips kunt je natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.
Je kunt me altijd bellen en aanspreken op school.
Tot ziens,
Pedagogisch Ondersteuner
Sinem Kocaman
06- 30 6100
s.kocaman@lumenswerkt.nl

Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is?
Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk.
Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg naar een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn.
Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in
Eindhoven. Heb jij weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg
Combinatie Jeugdzorg organiseert op maandag 19 november en donderdag 13 december 2018 van 20.00
tot 22.00 uur een informatieavond op onze locatie Nuenenseweg 4 te Eindhoven. Tijdens deze avond
worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren
pleegouder uit de regio over de eigen ervaringen.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor deze informatieavond kan via (040) 702 2610 of
triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket
aanvragen.
Meer weten over pleegzorg?
Op www.supergewonemensengezocht.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over
pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

FIJN WEEKEND!
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