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Algemeen
Beste ouders. We zitten alweer in de vijfde schoolweek en nu al kunnen we terugzien op een aantal
mooie gebeurtenissen.
De opening van het schooljaar ging van start onder het motto; ‘we proberen weer wat hoger te
springen!’ Een duidelijk beroep op de talenten van de kinderen die we dit jaar opnieuw gaan
stimuleren.
De groep 3 leerlingen startte dit jaar met de nieuwste methode van ‘veilig leren lezen’. Met de
nieuwste inzichten op het beginnend leesonderwijs en gericht op het verkrijgen van betere prestaties.
In de vierde week zijn we gestart met onze nieuwe methode ‘Da Vinci’ een methode gericht op de
zaakvakken ‘aardrijkskunde’ en ‘geschiedenis’ maar ook op burgerschapskunde, media-wijsheid,
samenwerken en presenteren. Kortom een mooie methode passend anno 2017 en zeker aansluitend
op ons schoolconcept.
Ondertussen hadden we een druk bezochte ouderavond waarbij de visie van de school werd
gepresenteerd en iedereen kon kennismaken met de leerkracht van de groep(en) waarin uw kind zit.
Verder met een korte verduidelijking van de belangrijkste zaken binnen dit schooljaar.
De ouders die hun keuze-formulier hebben ingeleverd hebben in grote mate aangegeven een themaouderavond te willen over de methode ‘Da Vinci.’ Verder was de tweede keuze een thema-avond over
mediawijsheid e.a. gevaren op het Internet.
Twee mooie keuzes die we gaan honoreren.
Tenslotte hebben we ons nieuwste communicatiemiddel aangekondigd, zijnde de ‘Parro-app’ waarmee
we grotendeels de communicatie willen gaan verzorgen.
Ook kunnen de ouders in deze app zélf de ouderavonden (tijden) gaan inplannen.
Deze week gaat deze app de lucht in. Zie het artikel in deze nieuwsbrief.
Gisteren hebben we spectaculair de veiligheidsweek geopend met een speciale bijdrage van de
brandweer uit Mierlo. Waarvoor onze dank evenals voor de organisatoren
Morgen (woensdag 27 september) heeft het team de tweede studiedag van dit schooljaar waarbij we
ons gaan verdiepen in het werken met leerlijnen. Dit om de ontwikkelingen van de kinderen nog meer
in beeld te brengen én om de kinderen meer inzicht te geven op hun eigen leerproces.
Kortom al vele successen.
Maar wij hebben er zin in!

KALENDER
04-10 Start Kinderboekenweek: Griezelen
04-10 Dierendag
05-10 Staking leerkrachten school gesloten
05-10 Dag van de leraar
09-10 Deze week: ouder-kindgesprekken
10-10 OR (ouderraad)-vergadering
13-10 Studiedag leerlingen vrij
14-10 t/m 22-10 Herfstvakantie
25-10 MR-vergadering
Oktober: Mad-Science show voor de kinderen waarin ze kennismaken met de inhoud van
technieklessen die binnenkort ná school gevolgd kunnen worden.

MEDICIJNGEBRUIK
Wanneer uw kind standaard gebruik maakt van medicatie, is het belangrijk om hier een formulier voor
in de vullen bij de IB’er van uw locatie. Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, kunt u dit formulier
aanvragen bij Judith of Stefanie. Ook wanneer uw kind gedurende het jaar medicatie krijgt, is het
noodzakelijk dit formulier in te vullen.
Werkdagen IB Judith: maandag en dinsdag
Werkdagen IB Stefanie: maandag en dinsdag

Kia VRAGENLIJST
Binnenkort worden de KiVa vragenlijsten weer afgenomen bij de leerlingen van groep 5 t/m 8.
De vragenlijsten geven ons een duidelijk beeld van de groep op het gebied van de sociaal emotionele
ontwikkeling en onderlinge contacten.
Recent hebben wij de “gouden weken” afgesloten. In deze weken is de groepsvorming heel erg
belangrijk. Daarom worden door middel van dit project een aantal oefeningen per dag gedaan met de
klas om hen te begeleiden in deze belangrijke fase.
De opdrachten zijn leuke en niet competitief voor de hele groep. Alle leerlingen doen mee en komen
zo met elkaar in contact. De dagen zijn regelmatig geëvalueerd om te kijken naar hetgeen dat is
opgevallen of waar extra aandacht aan besteed moet worden.
Ook na deze gouden weken blijven we hier extra aandacht voor houden middels de KiVa lessen maar
ook gedurende de dag.

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Wij gebruiken op school vanaf deze week Parro! De communicatie-app op computer en smartphone.
Doet u met ons mee? Deze week ontvangt u van de leerkracht een e-mail zodat u ook Parro kan
gebruiken. Deze fantastische app geeft ons veel voordelen.

Altijd op de hoogte
Het wordt voor de leerkracht heel makkelijk om u op de hoogte te houden.
Hun berichten komen direct aan én u kunt die - in tegenstelling tot briefjes niet kwijtraken!

Bekijk de leukste momenten van uw kind
De leerkracht kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de
leukste foto’s met u delen. Geniet mee met de leukste avonturen van uw kind.

Direct contact met onze school
De leerkracht heeft hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle
andere ouders te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.
Wilt u deze week a.u.b. reageren op de uitnodiging van de leerkracht en de app installeren. Vanaf volgende week
kunt U zelf de tijd invullen waarop U op oudergesprek komt. Mochten er grote gaten tussen de gesprekken
vallen; dan kan de leerkracht u benaderen of het mogelijk is uw keuze aan te passen.
Bij voorbaat dank voor uw begrip.

STUDIEDAGEN IN DIT SCHOOLJAAR 2017-2018344
Studiedagen: 27 september, 13 oktober, 6 december, 30 maart, en 6 juni.

Verjaardagen
LOESWIJK

LUCIA

02-10 Daniël van Heugten
02-10 Maud van der Zanden
03-10 Rick Koops
05-10 Emmy van der Laan
07-10 Nasla Marniks
08-10 Sabrina Hulken
18-10 Suze van den Heuvel
20-10 Evi Verheijen
23-10 Bentley Verbakel

02-10 Guusje Debieten
03-10 Mathijs Lievens
04-10 Stijn Kusters
06-10 Sem van Hoof
12-10 Edna Erdal
13-10 Sem Siemons
14-10 Myrthe van Vlerken
15-10 Bradley Matadi
15-10 Ralph Portman

15-10 Bo Relen
15-10 Robin Smulders
16-10 Vera Manders
22-10 Sander Arts
22-10 Vin van Hoof
23-10 Casper van der Sloot
24-10 Fender Gielen
25-10 Tof van Bratt
25-10 Tijn Gottenbos
31-10 Jet van der Velden

FOTO’S OP SOCIAL MEDIA
Het is erg leuk om een foto van uw kind(eren) op sociaal media
(Facebook) te plaatsen als hij/zij bijvoorbeeld jarig is geweest op school.
Of wanneer we een leuk evenement hebben.
Wij hanteren tot nu toe laagdrempelige foto-momenten. Echter de
privacy wetgeving maakt dit voor ons steeds moeilijker. Daarom vragen
wij u vriendelijk toch zeer dringend om er op toe te zien dat u echt
alleen een foto van uw eigen kind(eren) plaatst en er rekening mee
houdt dat er geen andere kinderen herkenbaar op staan in verband met de privacywetgeving Tenzij u
hiervoor toestemming heeft gekregen van de ouders van deze kinderen.

KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek gaat weer van start op 4 oktober en dit is het
moment om uw kind nog eens extra te stimuleren om te gaan/ blijven
lezen.
Gezien het landelijk thema van dit jaar: “Griezelen” of “Bibbers in je
buik.”
Samen griezelen op de bank met een spannend boek.

Op 4 oktober mogen de kinderen ook in ‘griezelkleren’ naar school komen.
Als u zo'n spannend boek koopt bij de Bruna kunnen wij met de bon ook weer (spannende) boeken
kopen voor de kinderen op school.
Zou u dan de bon willen inleveren bij de leerkracht van uw kind of in de bus van de jumbo-actie willen
doen? Dat zou heel fijn zijn. Wij zijn er weer mee geholpen.
Uiteraard zijn we als school altijd blij als u privé of als bedrijf een boek sponsort voor de school.
De WonderWereld
Nieuws van De Wonderwereld
Verhuizing en inrichting BSO
Het is inmiddels al weer een paar maanden geleden dat we met ons BSO lokaal zijn verhuisd naar 2
klaslokalen in het bovenbouw gedeelte van school. We zijn erg blij met deze ontwikkeling. Doordat we
meer ruimte en faciliteiten tot onze beschikking hebben kunnen we een nog beter aanbod bieden aan
de kinderen. We zijn volop bezig om de inrichting te verbeteren: welke hoeken willen we? en hoe gaan
we deze inrichten? welke materialen hebben we nodig? Er zijn al nieuwe kasten en een speelkeuken
besteld, de inrichting begint langzaamaan meer vorm te krijgen.
Uitbreiding BSO-kindplaatsen
De gemeente en GGD hebben de uitbreiding van BSO-kindplaatsen goed gekeurd, hierdoor kunnen we
vanaf 1 oktober alle wachtlijst kinderen en nieuwe kinderen plaatsen. Bent u nog op zoek naar
buitenschoolse opvang voor uw kind, dan kunt u hem/haar inschrijven. Een inschrijfformulier kunt u
vragen bij het BSO lokaal of bij de vestigingsmanager.
Buitenruimte babygroep
De buitenruimte van de babygroep de Lammetjes is vernieuwd, door het aanbrengen van een andere
ondergrond en het verwijderen van enkele beplanting kunnen de kinderen nu prettiger naar buiten.
We streven ernaar om elke dag buiten te gaan spelen met de kinderen.
Speelhoeken
In de dagopvang zijn we bezig om een rijkere spel en leer omgeving te creëren. Om kinderen uit te
dagen tot spel en ze te stimuleren is een rijke spel een leeromgeving erg belangrijk. We hebben
gekeken naar de hoeken, speelgoed, pictogrammen. Ook hier hebben we nieuwe materialen
aangeschaft en komen er vanaf volgende week nieuwe winkelkramen en een speelkeuken. We zijn erg
benieuwd naar de reacties van de kinderen.
Peuterspeelzaal Puur Sang
Het is definitief vanaf 1 januari 2018 wordt peuterspeelzaal Puur Sang overgenomen door de
Wonderwereld. Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling het biedt allerlei kansen voor kinderen, ouders
en personeel. De peuterspeelzaal biedt alle ochtenden opvang aan peuters van 2 tot 4 jaar (afname is
2 dagdelen per week). Het programma van de peuterspeelzaal zal worden afgestemd met De
Wonderwereld.

Op 11 oktober vindt er om 20.00u een informatieavond plaats bij De Wonderwereld voor alle ouders
die interesse hebben in de peuterspeelzaal. U bent allen van harte welkom om een kijkje te komen
nemen. Heeft u vragen over de peuterspeelzaal loop gerust even binnen bij de vestigingsmanager.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Team Wonderwereld

