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Agenda
Dinsdag 27 augustus

Informatieavond 18:00-19:30 uur

Dinsdag 3 september

Studiedag. Alle kinderen vrij

Woensdag 11 september

Sportdag

Vrijdag 20 september

Klassenouderbijeenkomst 8:45-9:30 uur
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Donderdag 3 oktober

Studiedag SKPO. Alle kinderen vrij

Maandag 7 oktober

Schoolfotograaf

Schoolgids
Onze nieuwe schoolgids 2019-2020 vindt u op vaneupen.nl. Mocht u een papieren exemplaar willen, geef
dit dan even door aan onze conciërge Eric Cuijpers.

Informatieavond
U heeft deze week allemaal via de mail een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond op dinsdag 27
augustus. We hopen u dan te zien!
Want wist u dat…..
-We dit schooljaar met een nieuwe methode Blink geïntegreerd starten in groep 5 t/m 8
-Dat we in groep 6,7,8 met Chromebooks aan het werk zijn zowel voor Snappet als voor werkstukken e.d.
-Dat we in groep 1 t/m 8 aan de slag gaan met Maakonderwijs
-Dat juf Amber groep 1 t/m 8 enkele yogalessen per jaar gaat geven
En er is nog veel meer om jullie te laten zien.

Rapporten inleveren
Voor de zomervakantie heeft uw zoon of dochter een rapport gekregen. Wij hebben de rapporten graag
weer terug in hun hoesje. Wij stoppen er in de volgende periode het nieuwe rapport in en laten alle andere
rapporten erin zitten.

Activiteitencommissie
Volgende week ontvangt u via de mail een brief van de activiteitencommissie. Hierin staan alle
werkgroepen voor komend schooljaar beschreven. Leest u die goed door?
-Wilt u klassenouder zijn van de groep van uw zoon of dochter? Mail dan de leerkracht.
-Wilt u graag mee een activiteit organiseren zoals beschreven staat in de brief? Mail dan uw naam, naam
van uw kind, en welke commissie het betreft naar vaneupen@skpo.nl

Eerste Communie 2020
Zit uw kind in het schooljaar 2019-2020 in groep 4 of hoger? En wilt u graag dat uw kind zijn of haar eerste
communie doet? Kom dan op maandag 2 september 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.
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Nieuwe gymdocent
Net voor de zomervakantie hebben we u laten weten dat juf Anouk een nieuwe baan heeft. Juf Babette
wordt onze nieuwe gymdocent. Zij zal alle taken van Anouk gaan overnemen. De naschoolse sport zal iets
later beginnen dit schooljaar zodat Babette de tijd heeft om dit even op te zetten. Hier volgt nog informatie
over. Afgelopen dinsdag en vandaag heeft Babette al lesgegeven. We wensen
haar veel plezier en succes.
Hieronder stelt ze zich aan u voor.
Beste allemaal,
Mijn naam is Babette Eland. Ik ben 22 jaar en kom uit Son en Breugel. Komend
jaar zal ik de gymlessen en de naschoolse sport gaan verzorgen en hier heb ik
ontzettend veel zin in! Naast mijn baan op de Wethouder van Eupenschool
geef ik ook nog les op de Internationale School Eindhoven. Verder houd ik er
van om in mijn vrije tijd te dansen en te reizen. Ik zie jullie vast snel op school.
Groetjes,
Babette

Avond4daagse
Al een paar jaar op een rij organiseren twee ouders de Avond4daagse voor heel veel kinderen en ouders
van onze school. We vinden dit een hele waardevolle activiteit als school. Om ervoor te zorgen dat we de
komende jaren ook een avond4daagse hebben zijn we op zoek naar een aantal ouders die het stokje in de
toekomst over willen nemen van Susan en Marianne. Heb je interesse en wil je dit jaar al eens meekijken in
de keuken van de organisatie? Geef dit dan door via vaneupen@skpo.nl

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

24-08 David Groep 7A
26-08 Anouk Groep 4A
26-08 Noa Groep 4A
26-08 Tobias Groep 3
26-08 Daniel Groep 8B
27-08 Leonore Groep 1/2 A
27-08 Floris Groep 5
01-09 Pim Groep 1/2C
02-09 Femke Groep 4A
02-09 Isabel Groep 7A
02-09 Kaitlin Groep 5
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Een kleine portemonnee? In Eindhoven doet iedereen mee!
Na de zomervakantie start het nieuwe schooljaar en het sport - en culturele seizoen. Wilt u uw kind
ook mee laten doen, maar heeft u moeite met betalen? Meld uw kind dan aan via
www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl!
Aanmelden kan op www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl
Op dit platform kunnen kinderen aangemeld worden:
- in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
- die in Eindhoven wonen én
- waarvan de ouders leven van een uitkering, of een inkomen hebben rond het sociaal
minimum
Aanmelden kan voor bijvoorbeeld het schoolreisje, een sport, een culturele activiteit of
bijvoorbeeld om een laptop of fiets te kopen om na ar school te kunnen gaan.
Toekenning:
Na de toekenning wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging, school of winkel betaald
door Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport of Jeugdfonds Cultuur. Een kind hoeft hier dus niets van
te merken! In drie e envoudige stappen zorgt u ervoor dat uw kind ook mee doet.
Vragen?
Ga naar www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl of bel 040 -213 11 41 (bereikbaar ma t/m do van
9.00 – 12.00 uur) of per mail info@samenvoorallekindereneindhoven.nl .

FIJN WEEKEND!
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