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Carnaval, kunnen wij het maken? Nou en of!!
Op vrijdag 21 januari vieren wij traditiegetrouw weer het Carnavalsfeest bij ons op school. Dit jaar
hebben wij het thema: “Carnaval, kunnen wij het maken? Nou en of!!
Op woensdag 19 januari willen wij uw kind uitnodigen mee te doen aan de “gekke koppendag”.
Deze dag mag uw kind, als hij/zij dat leuk vindt, iets leuks doen met zijn/haar hoofd, bijv. gekke
haren, een gekke bril, een gekke hoed etc.
Op donderdag 20 januari zijn uw kinderen welkom op de “alles andersom-dag”.
Deze dag mag uw kind bijvoorbeeld achterstevoren de school in lopen, zijn/haar kleding andersom
aan, jongens als meisjes verkleed of meisjes als jongens verkleed.
Op deze manier kunnen de kinderen alvast in de stemming komen voor het Carnavalsfeest van
vrijdag.
Programma Carnavalsfeest vrijdag 21 januari 2020:
Tijd

Wat

08.45 Opening op het plein
•
•
•
•

Openingswoord
Sleuteloverdracht
Openingsdans
Iedereen gaat naar binnen en maakt zich klaar in de klas voor de polonaise

09.15 We maken een lange Wethouder van Eupen polonaise rondom de school. We zijn allemaal
verbonden met elkaar in deze polonaise. Na de polonaise gaan alle kinderen naar de klas.
Deze ochtend hebben de groepen in 2 delen bal in de hal en programma in de klas. Tijdens
het bal in de hal zijn er ook rust lokalen voor de kinderen die dat prettig vinden.
Zoals u in het programma kunt lezen hebben we dit jaar geen optocht, maar gaan wij met zijn allen in
één grote polonaise om en door de school. Het zou daarom leuk zijn als u na de openingsdans nog
even op het plein en rondom de school gaat staan om de kinderen aan te moedigen en luidkeels mee
te zingen!

Rapporten en gesprekken volgend schooljaar
Zoals we u al eerder hebben laten weten zijn we onze rapport,-en gesprekscyclus aan het herzien.
Vanuit onze kernwaarden gelukkig, eigenheid en ontwikkeling kijken we opnieuw naar het rapport.
Daarbij maken we ook gebruik van het onderzoek “ouderbetrokkenheid 3.0” en maken we gebruik
van de feedback uit de ouderenquête 2019.
Wij willen met de gesprekken de driehoek leerling, ouder, leerkracht versterken en de leerling
betrekken bij zijn/haar ontwikkeling. Dat betekent dat we erover nadenken bij welke gesprekken de
leerling ook gaat aansluiten. Het rapport heeft als doel informeren. Wij vinden het belangrijk dat we
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het volgende in gedachte houden dat een kind meer is dan cijfers en CITO uitslagen. Wij hebben de
wens om veel meer de groei van een leerling te kunnen laten zien, dan de statische cijfers.
Komende studiedag op maandag 2 maart, maken we een definitief voorstel met het team. Dit
voorstel zullen we in de MR en ook met de klassenouderbijeenkomst bespreken. Ook wordt dit
besproken in de leerlingvergadering. Met behulp van deze feedback gaan we dan een proefjaar
draaien met de nieuwe gesprekscyclus en een rapport/portfolio/map. In dat jaar verzamelen we ook
weer feedback zodat we kunnen aanscherpen waar nodig. We houden u op de hoogte van deze
ontwikkelingen.

E-waste race Eindhoven
Dit jaar doen de leerlingen van groep 8 weer mee aan de E-waste race. Wat is E-waste race precies?
De E-waste Race is: Leuk en leerzaam inzamelen van klein elektronica!
Iedereen kent het wel, je hebt nog wat oude elektronica rondslingeren. Een oud telefoontje, kapotte
dvd-speler of wekker bijvoorbeeld. Toch schiet het er iedere keer weer bij in om deze elektronische
apparaten, ook wel e-waste genoemd, weg te brengen.
De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval te
verzamelen. De school scoort hier punten mee die worden bijgehouden. Na vier weken wordt de
winnaar bekend gemaakt. De winnaar wint een schoolreis. Zo maakt de E-waste race het inzamelen
van elektronisch afval leuk, leerzaam en gemakkelijk!
Praktische informatie:
Inzamelperiode is van maandag 16 maart t/m vrijdag 9 april.
Bij beide ingangen van onze school staan dan afvalbakken om kleine elektronische apparaten in te
doen. We verzamelen geen grote apparaten maar kleine apparaten die in de kliko passen!
Er mag geen bedrijfsafval in de kliko en we starten pas op 16 maart.
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Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.
Gefeliciteerd en een gezellige dag!
14-02 Lynn Groep 4A
14-02 Liene Groep 5/6
15-02 Anouk Groep 7B
16-02 Maud Groep 1/2C
16-02 Sara Groep 1/2C
16-02 Jackie Groep 5/6
16-02 Mare Groep 3
18-02 Mara Groep 7A
19-02 André Groep 6
20-02 Thijmen Groep 1/2B
21-02 Thorben Groep 7B
23-02 Ellen Groep 3
25-02 Tom Groep 5
26-02 Taha Groep 5/6
27-02 Julia Groep 1/2C
01-03 Benjamin Groep 1/2B

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom
organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond voor ouders van
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kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is
een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen. De GGD
Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie
over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken. U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het
Catharinaziekenhuis in Eindhoven. 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, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3
euro. Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD BrabantZuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen.
Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via
telefoonnummer 088 0031 422.

Fijn weekend!
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