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Agenda
Woensdag 23 januari

Voorleesontbijt

Donderdag 24 januari

Klassenouderbijeenkomst 8:45-9:30 uur

Vrijdag 1 februari

Bulletin

Maandag 4 februari

Alle leerlingen vrij
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Vrijdag 15 februari

Rapport mee

Maandag 18 en dinsdag 19 februari

Oudergesprekken 1 t/m 7 en adviesgesprekken gr 8

Voorleesontbijt woensdag 23 januari
In het begin van het nieuwe jaar hebben we altijd het voorleesontbijt. Dit jaar is dat op woensdag 23
januari. Er zijn weer een heleboel enthousiaste opa’s en oma’s die onze kinderen komen voorlezen. Tussen
het voorlezen door krijgen de kinderen nog een ontbijthapje. We lezen dit jaar boeken voor rondom het
thema dieren. Ook de bovenbouw groepen werken rondom dit thema en krijgen ook iets lekkers. We
kijken er naar uit!

Eupenjournaal december
Het Eupenjournaal van december staat online. U kunt het via onze website bekijken of via de volgende link:

https://vimeo.com/309717101

Veel kijkplezier!

Plannen van de oudergesprekken via de Parro app
De oudergesprekken en adviesgesprekken komen er weer aan. Normaal krijgt u van ons een briefje mee
waarop u uw voorkeur kunt aangeven. We gaan het deze keer uitproberen via de Parro app aangezien we
nu 100% bereik hebben.
Het betekent dat wij u een bericht sturen vanaf wanneer u kunt inschrijven via de app. Ouders met
meerdere kinderen kunnen eerst enkele dagen inschrijven, daarna is de inschrijving open voor iedereen. U
ontvangt hierover nog uitgebreidere informatie.

Vormsel 2020
Zit uw kind in het schooljaar 2018-2019 in groep 8? En wilt u graag dat uw kind zijn/haar Vormsel ontvangt?
Kom dan op dinsdag 12 februari 2019 is er om 19.00 uur naar KTC St. Petrus aan de Kloosterdreef 31 voor
de informatieavond voor aanstaande vormelingen en hun ouders. De voorbereiding van het vormsel start
in groep 8 in maart 2019 en loopt tot mei van de brugklas. Rond Pinksteren 2020 vindt de viering plaats.
Graag tot 12 februari!
Werkgroep Vormsel, parochie St. Petrus’ Stoel
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De Vreedzame school; We hebben hart voor elkaar
De komende periode werken we met de hele school aan het thema
“We hebben hart voor elkaar”. Het belangrijkste doel van dit blok is
dat kinderen gevoelens leren herkennen en er mee om leren gaan.
De lessen zijn bijvoorbeeld gericht op:







Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
Het herkennen en benoemen van gevoelens.
Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende
gevoelens kunnen oproepen.
Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe
anderen zich voelen.
Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het
gaat erom hoe je ermee omgaat.
Hoe je het met elkaar leuk kan hebben

In de week van 14 februari, besteden we hier schoolbreed aandacht aan door het spel secret friend te
spelen. Je bent dan de hele dag extra lief voor die persoon zonder dat diegene er achter mag komen wie
zijn/haar secret friend is……

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.

19-01 Olivier gr 8A
19-01 Anne gr3B
19-1 Aliesa gr6/7A
20-01 Tijs gr4/5
21-01 Kaan gr6/7B
24-01 Feija gr3A
24-01 Gilian gr3B

24-01 Maxime van gr8B
25-01 Marwan gr1/2C
25-01 Max gr8B
25-01 Carla gr5
26-01 Katja gr6/7B
27-01 Siem gr5
27-01 Saliha gr7
28-01 Jehro gr6
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Afscheid pedagogische ondersteuner
Beste Ouders,
In dit stukje neem ik helaas afscheid van jullie. Per 31-12-2018 stopte de pilot
pedagogische ondersteuning 6- 13 jaar. Gemeente Eindhoven heeft het besloten om dit
project niet voort te zetten. Helaas moet ik ook mijn uren inleveren en dit betekent dat ik
vanaf 01-01-2019 niet meer werkzaam ben bij Lumens als pedagogisch ondersteuner.
Pedagogische ondersteuning 0- 6 jaar gaat gewoon door dus vanaf het nieuw jaar neemt
een collega van mij deze taken over. Ze zal zich ook voorstellen in een volgende
nieuwsbrief. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor de vriendelijkheid en extra dank aan de ouders die
gebruik hebben gemaakt van mijn ondersteuning. Ik wens jullie alvast hele fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar.
Sinem Kocaman

Zwemlessen voor kinderen met beperking
Kan uw kind niet meekomen in de gewone zwemles? Jammer, want zwemmen hoort tot de
basisvaardigheden in ons land. Voor deze kinderen is er een oplossing:
Voor kinderen met een rugzakje/beperking biedt de Tongelreep zwemlessen
aan waarin ze worden opgeleid voor het erkende zwem-ABC. Deze lessen zijn
speciaal voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een vorm van autisme,
concentratiestoornissen of een licht verstandelijke beperking. Het kind moet
wel ‘leerbaar’ zijn. Een officiële indicatie is niet nodig.
De lessen worden gegeven door een bevoegd instructeur. Daarnaast zwemt
er met ieder kind een maatje mee: de ouder van het kind of, op aanvraag,
een vrijwilliger van Stichting MEE. Stichting MEE is een organisatie die er is
voor iedereen met een beperking.
Voor beginners (bad 1 t/m 4) worden de lessen gegeven op zaterdag van 13:15 tot 14:45.
Op woensdag van 13:00 tot 14:00 voor bad 5, diploma A, B en C en van 13:30 tot 14:30 voor beginners (bad
1 t/m 4). Tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven. De kosten zijn gelijk aan de gewone zwemlessen.
Wil je meer informatie over de lessen of het inschrijven?
Kijk op: https://eindhovensport.nl/tongelreep/zwemles-voor-kinderen-met-een-beperking
Stuur een mail naar meezwemmen@gmail.com
bel (040) 238 11 39
Aanmelden kan alleen bij de kassa van de Tongelreep. Vermeldt dat het gaat om de MEE-lessen en of u zelf
meezwemt of liever een maatje de begeleiding laat doen.

4

Samen levens redden in onze wijk
Beste buurtgenoot, samen met een aantal buren start ik
een actie om geld in te zamelen voor een AED in onze
buurt. Hiermee vergroten we de overlevingskans van
buurtgenoten die een hartstilstand krijgen.
Waarom een BuurtAED actie? Een AED in de buurt is van levensbelang, want snel handelen bij een
hartstilstand kan levens redden. Een AED is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen
kan brengen bij een hartstilstand. In onze buurt hebben we geen AED die dag en nacht bereikbaar is. Dat
moet veranderen, vinden wij.
Elke week krijgen 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal
onverwachts, in of om het huis. Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken, verhoogt de
overlevingskans aanzienlijk. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Met een BuurtAED maken wij onze buurt
dus veiliger.
Het BuurtAED-pakket
Met deze actie zamelen we geld in voor een totaalpakket met:
• Philips HeartStart FRx AED
• Stevige buitenkast met pincodeslot
• 5 jaar onderhoud en service
Samen brengen we geld bij elkaar Het geld inzamelen doen we via het crowdfunding platform BuurtAED.nl.
BuurtAED.nl is een initiatief van de Hartstichting en Philips, om Nederland (hart)veiliger te maken. Met een
speciale bijdrage van Philips krijgen we 1.075 euro korting. Wij zamelen nog 1.660 euro in. Met zijn allen
moet dat lukken! Elke bijdrage – groot of klein – is waardevol.
Help je mee?
Doneer voor onze BuurtAED:
1. Ga naar BuurtAED.nl/projecten en zoek de actie: BuurtAED voor Muzenlaan, 5631 Eindhoven
2. Kies Doneer nu en bepaal jouw bijdrage
3. Doneer met naam of anoniem
4. Betaal eenvoudig via iDeal

Alvast bedankt! Onze buurt (hart)veiliger: zo werkt dat. Onze BuurtAED komt te hangen aan een
buitenmuur in de wijk. Hij wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners en is dan dag
en nacht bereikbaar. Zodra iemand in onze buurt 112 belt bij een hartstilstand worden dan
burgerhulpverleners opgeroepen die de AED op kunnen halen.
Het zou zomaar jouw of mijn leven kunnen redden! Meer weten over deze actie? Ik hoor het graag!
Groet, Hendrik Romp, hromp@me.com 0613220330

FIJN WEEKEND!
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