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Agenda
Zet de volgende data alvast in uw agenda!
Dinsdag 2 juli

Afscheidsreceptie juf Lia v.a. 14:45-16:30 uur

Woensdag 3 juli

Ouderbedankochtend van 8:45-10:00 uur

Vrijdag 5 juli

Groep 8 vrij. Alle andere leerlingen v.a. 12:30 vrij
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Maandag 19 augustus

Eerste schooldag

Dinsdag 27 augustus

Informatie avond groep 1 t/m 8

Dinsdag 3 september

Studiedag. Alle leerlingen vrij.

Sportdag woensdag 11 september
We willen jullie alvast informeren over de sportdag van het nieuwe schooljaar.
Deze staat gepland voor woensdag 11 september. De sportdag zal
wederom op de Hondsheuvel plaatsvinden.
Noteer in je agenda
In de eerste week na de zomervakantie zullen we een oproep voor
ouderhulp de deur uitdoen. Mocht je op woensdag 11 september willen en
kunnen helpen, zou het fijn zijn om hier alvast rekening mee te houden.
Sportieve groet,
Sportdagcommissie Paul, Angela, Marianne en Dave

Uitnodiging ouder-bedank-moment
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Het afgelopen schooljaar hebben we weer veelvuldig gebruik
mogen maken van uw hulp!
Om u daarvoor te bedanken nodigen wij u uit voor het ouderbedank-moment.
U bent op woensdagochtend 3 juli van 9.00-10.00 uur van harte
welkom in de Eupenhof (aula school) en laat u verrassen door
onze leerlingen.
Graag tot dan.
Team Wethouder van Eupen

Schooljaar 2019-2020
Afgelopen schooljaar hebben we als team ons nieuwe schoolplan voor 2019-2023 geschreven. Onze
plannen voor de komende 4 jaren staan daar in beschreven.
Voor schooljaar 2019-2020 betekent dit o.a.
-Taal actief 4 is dit schooljaar aangeschaft en komend jaar borgen we de invoering van deze methode in
groep 4 t/m 8. We verwachten dat onze taal en spellingresultaten hierdoor stijgen.
-We gaan aan de slag met maakonderwijs in groep 1 t/m 8. Een aantal dagen in het jaar zullen in het teken
staan van ontwerpend leren.
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-We gaan in groep 5 t/m 8 aan de slag met Blink wereld geïntegreerd. Dit is een methode die de wereld
oriënterende vakken in een thema aanbiedt. Kijkt u ook eens op : https://blinkwereld.nl/wereldorientatiegeintegreerd/
-In groep 6 t/m 8 krijgen alle leerlingen een Chromebook waarop Snappet rekenen draait. Daarnaast
kunnen zij met Blink wereld aan de slag.
-Het groep 6-7 a lokaal is volgend jaar weer een speelzaal voor de kleuters zodat zij weer
bewegingsonderwijs krijgen op school.
-Onze rapport en gesprekscyclus nemen we onder de loep. Dit n.a.v. de ouderenquête die we afgelopen
jaar hebben uitgezet.
We hebben heel veel zin in het nieuwe schooljaar en deze ontwikkelingen. Komende week gaan we er nog
een gezellige week van maken. Voor daarna wens ik u allemaal een hele fijne zomervakantie toe en tot in
het nieuwe schooljaar.
Marieke Loeffen

Jarigen
Tot aan de vakantie, in de vakantie en tot de eerste bulletin zijn de volgende kinderen jarig. Het duurt voor
sommigen nog even maar…
Gefeliciteerd en een gezellige dag!!

28-6 Isabelle
30-6 Lana
2-7 Damien
2-7 Ricardo
2-7 Igor
2-7 Olaf
4-7 Zoë
6-7 Kalle
6-7 Amelie
6-7 Javeley
10-7 Safiya
11-7 Teun
15-7 Brooklyn
15-7 Élodie
18-7 Roos
19-7 Ellis

20-7 Melih
21-7 Nick
23-7 Havin
24-7 Ayush
27-7 Guus
27-7 Yan
29-7 Yesper
30-7 Kenza
30-7 Coen
30-7 Marc
30-7 Vera
30-7 Tatum
31-7 Yoldas
1-8 Guusje
1-8 Eva
3-8 Olle
4-8 Tess

26-8 Noa
26-8 Tobias
26-8 Daniel
27-8 Leonore
27-8 Floris
6-8 Jelle
9-8 Timo
9-8 Lorenz
9-8 Matthijs
11-8 Nisa
11-8 Koen
12-8 Bibi
13-8 Aydan Su
14-8 Laurens
16-8 Boris
17-8 Gies

19-8 Hugo
19-8 Demi
19-8 Pierce
20-8 Milou
22-8 Selin
24-8 David
26-8 Anouk
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Geleende boeken terug naar de bibliotheek
Hebt u thuis nog boeken van de schoolbibliotheek die u al langer heeft? Dan
deze graag inleveren bij de bibliotheek. Zo komen alle boeken weer even
langs in het systeem en weten we wat we kwijt zijn en nog hebben.
Daarna kunt u weer nieuwe boeken lenen en die zullen een langere
uitleentermijn hebben zodat u de boeken de gehele vakantie kunt houden.
Ook als u nu geen boeken heeft, kunt u boeken komen lenen voor de
zomervakantie.
Alvast bedankt.

Even voorstellen
Hoi Allemaal,
Ik ben Melanie van Dijk, 20 jaar oud en ik ga volgend jaar als LIO stagiaire aan de slag op
de Wethouder van Eupen school! Ik ga stage lopen in groep 5 bij Ans Siebeling.
Naast mijn studie werk ik bij Decathlon Best en ik ga in mijn vrije tijd graag naar het
terras of naar de film.
Ik ben heel enthousiast om aan de slag te gaan!
Groetjes Melanie

Hallo!
Mijn naam is Sacha Dekker en ik ben 19 jaar oud. Ik zit op de PABO op Hogeschool de
Kempel in Helmond. Vanaf volgend jaar kom ik afstuderen in groep 5/6. Sommige
kennen mij misschien al, dit komt doordat ik dit jaar in groep 8 en in groep 3 stage heb
gelopen. Ik ben geboren in Eindhoven en woon hier steeds. Op het moment werk ik bij
de JUMBO in winkelcentrum Woensel. Verder vind ik het leuk om met vriendinnen af te
spreken en om te winkelen.
Ik heb heel veel zin om volgend jaar te starten in groep 5/6. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich goed
voelt in de klas zodat iedereen tot leren komt. Heb je nog vragen, spreek mij gerust aan.
Met vriendelijke groet, Sacha Dekker
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BEZOEK!!
De meeste kinderen vinden het leuk als er bezoek komt, vooral als er andere kinderen meekomen. Maar
dat laatste kan ook leiden tot gek, druk of uitdagend gedrag. Je kind wil misschien zijn speelgoed niet delen,
niet met het andere kind spelen of vraagt continu je aandacht.
Bezoek bij je thuis is goed voor de sociale ontwikkeling van je kind, want meteen een mooie gelegenheid
om sociale vaardigheden te oefenen zoals begroeten, een goede gastheer/-vrouw zijn, beleefd spreken
tegen een (vreemde) volwassene, vriendjes vermaken en ook nadenken over dingen die ándere kinderen
graag willen doen.
Het kan helpen je kind voor te bereiden op wie er komt en op wat hij/zij dan mag gaan doen. Maar dan nog
kan het gebeuren dat kinderen (negatieve) aandacht gaan vragen.
Herken je dit? Wil je hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. Naast deze praktische tips kunt
je natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.
Heb je hier vragen over? Neem gerust contact met mij op. Natuurlijk kun je ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,
Batoul Heijdenrijk – Zouhair
Pedagogisch Ondersteuner
Team VVE
Mobielnummer: 06 30 88 56 40
Mailadres: b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl

Kies je Sport
Eind augustus ontvangt jouw kind weer een boekje van “Kies je Sport”. Kies je Sport is een project dat de
mogelijkheid geeft om kennis te maken met een sport en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen kinderen
ontdekken welke sport en sportaanbieder bij ze past.
Meedoen
Van 20 september t/m 10 november bieden Eindhovense sportaanbieders kennismakingscursussen aan
voor kinderen in het basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit twee tot vier lessen op de locatie van de
sportaanbieder. Deze editie kan weer worden gekozen uit diverse cursussen, deze staan op
https://kiesjesport.eindhovensport.nl/. Het programma Kies je Sport wordt elk voorjaar en najaar herhaald,
steeds met een nieuw aanbod.
Inschrijven
Inschrijven voor een cursus kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van 2 t/m 16 september. Ga naar de
website, selecteer de cursus voor uw zoon/dochter en schrijf in. Er hoeft geen account meer te worden
aangemaakt. De sportaanbieder ontvangt per e-mail een aanmelding met de gegevens.
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Leesplezier, ook in de zomervakantie
VakantieBieb, ’t zomercadeautje van de bibliotheek
Dankzij de jeugdboeken in de VakantieBieb blijven duizenden kinderen
in de zomer doorlezen. Dat is geweldig, want doorlezen in de zomer
voorkomt een terugval van het leesniveau.
Download de gratis app ‘Vakantiebieb’ en lees de hele zomer lang!
Vanaf 1 juni is de vakantiebieb al open!

Zomerlezen vanuit de bibliotheek op SPIL
Lezen in de zomervakantie wordt nu extra gemakkelijk gemaakt! Kinderen kunnen boeken van de
Bibliotheek op School vanaf maandag 17 juni maximaal 6 boeken lenen tot maandag 26 augustus.
Na de vakantie is er dus nog even tijd om de boeken weer bij elkaar te zoeken en op school in te
leveren.
Zien wat je leent? Met het pasnummer van de Bibliotheek op School-pas kun je inloggen op de
website van de bibliotheek bij “Mijn bibliotheek”. Tip: noteer het pasnummer van je biebpasje!
Dus:
- vanaf maandag 17 juni: vakantieboeken lenen, maximaal 6 per leerling
- uiterlijk maandag 26 augustus: de geleende vakantieboeken inleveren
Wist je dat?
•
•

Lenen kan ook in de centrale bibliotheek en Expeditie E (WC Woensel)
Een bibliotheekpas is voor kinderen gratis
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