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Algemeen
We zitten alweer in de laatste schoolweek van het jaar. Deze
sluiten we vrijdag af met een gezellig samen zijn in de klassen.
Het woord ‘samen’ is in deze tijden veel gehoord. Het is fijn dat er
aandacht is voor elkaar tijdens de dagen van kerst, oud en nieuw
en de vakantie.
In de sfeer van kerst is het goed om met elkaar te zijn. Een
boodschap uitdragen van liefde en vrede is erg belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. De veiligheid en de liefde is voelbaar
voor kinderen en het helpt hen als wij hieraan bijdragen.
We willen u graag heel erg bedanken voor de inzet voor, en
betrokkenheid bij de school in het afgelopen kalenderjaar. Geniet
van de mooie momenten tijdens de kerstdagen en ga veilig en
liefdevol het nieuwe jaar in. Dat 2019 voor u allen een heel
gelukkig, gezond en fantastisch nieuw jaar mag zijn!

Kalender
06-12 Studiedag leerlingen vrij
12-12 OR-vergadering
21-12 Kerstviering
22-12 t/m 06-01 Kerstvakantie
09-01 Luizencontrole
31-01 Studiedag

Verjaardagen
LOESWIJK

LUCIA

09-12 Boyd Kranenburg
17-12 Wesley Filippini
17-12 Evi Ketelaars
19-12 Yuri Peters van Ton
20-12 Cas Smits
20-12 Anne van Steenoven
24-12 Romy Claassen
25-12 Guus Buiter
05-01 Vino Dankers

09-12 Lotte van der Zanden
10-12 Bregje Groothedde
13-12 Fay van Tartwijk
14-12 Hendrik Groen
24-12 Pleun Verstappen
25-12 Tren van den Heuvel
26-12 Mylana de Groot
28-12-Benthe Deitmers

29-12 Ties Debets
02-01 Cas Houtsma
03-01 Suze Hijink
04-01 Pepijn van Happen
06-01 Rox van Bragt
06-01 Daan Font Freide
07-01 Dean Swinkels

Schoolontwikkeling
Aan het eind van het kalenderjaar neem ik u graag mee in de terugblik op de schoolontwikkelingen. Er
is namelijk erg veel gebeurd. Deze gebeurtenissen zijn onderdeel van het ontwikkelproces waarin we
met Kindcentrum Puur Sang zitten.
Begin februari bent u meegenomen in de droom van ons Kindcentrum om een compleet nieuwe leefen leeromgeving te creëren bij sporthal de Weijer. Dit proces loopt uiteraard nog steeds. Samen met
partners van onderwijs, opvang en de gemeente wordt de intentie besproken om tot het verwezenlijken
van de droom te komen. Wethouder Rob van Otterdijk heeft het initiatief genomen om het
gepresenteerde plan van Eenbes als uitgangspunt te nemen om de gesprekken te voeren. U begrijpt dat
dit een zorgvuldig proces is wat tijd nodig heeft.
Tijdens dezelfde avond hebben we u laten zien wat de methode Da Vinci voor uw kind oplevert. In een
betekenisvolle omgeving maken zij kennis met de wereld om hen heen. We hebben doormiddel van de
werkdrukgelden een mooi element
kunnen toevoegen aan deze lessen.
(een belangrijke uitkomst van de
stakingen!) We hebben Juffrouw Floor
in de school kunnen halen om de
technische en creatieve dimensie van
Da Vinci vorm te geven. Op dat
moment kunnen de leerkrachten
werken aan administratieve dingen
voor de klas en/of voorbereidend/nazorgwerk. In de onderbouw
hebben we extra ondersteunende tijd
kunnen toevoegen, zodat er meer
‘handen’ in de groep zijn.
We zien dat ons leerlingenaantal groeiende is en dit is in deze tijden opvallend. Het feit dat we intensief
samenwerken met opvangorganisatie De Wonderwereld kan hier een uitwerking van zijn. Onze visie op
een doorgaande lijn van 0 t/m 13 jaar is daarbij uitgangspunt.
Aan het eind van vorig schooljaar hebben we u meegenomen in onze overwegingen om een duidelijke
splitsing te maken in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De kinderen merken hier al het een en
ander van. De verbindingen zijn steeds zichtbaarder en de leerkrachten werken elke dag hard om deze
verbindingen zo in te richten dat het effectief is en bijdraagt aan de ontwikkeling van elk kind.
De noodzaak in de onderbouw is dan ook groot vanwege het grote aantal kinderen dat instroomt,
waardoor de groepen groot zijn. De kinderen van leerjaar 2 hebben de weg naar groep 3 al regelmatig
gevonden en werken daar aan opdrachten en werkjes die passen bij hun niveau. De kinderen van groep
3 krijgen de ruimte om af en toe in de betekenisvolle hoeken van de ‘kleuters’ te ontdekken en
ontwikkelen. Na de kerstvakantie wordt op een beide locaties een volgende stap gezet binnen deze
ontwikkeling. De leerkrachten nemen u uiteraard mee in de betekenis voor uw kind.

Als laatst wil ik u vertellen dat we met veel genoegen
terugkijken op de klankbordavond communicatie in
november. De verbondenheid met het thema was
duidelijk zichtbaar bij de aanwezige ouders. We hebben
het een en ander opgehaald om de communicatie te
verbeteren. Binnen het team zijn we de
aanpasmogelijkheden nog eens goed aan het bekijken,
zodat we u nog beter van informatie over de school en
van uw kind kunnen voorzien. We komen hier in het
nieuwe jaar op terug.

Kerstviering (herhaling van het Parro-bericht)
Vrijdag 21 december vindt onze jaarlijkse kerstviering plaats.
Dit jaar hebben wij gekozen om een kerst high tea te houden en een
kerstviering met optredens en een verhaal als leidraad hierbij.
Kerst high tea
De high tea wordt verzorgd door de kinderen zelf. Bij de klassen vindt u vanaf
maandag 10 december een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat u met uw
kind wilt
maken/meebrengen voor de high tea.
Het is niet nodig dat u voor alle kinderen in de klas iets maakt i.v.m. de
hoeveelheden
voedsel wat anders overblijft.
De high tea vindt plaats onder schooltijd, rond 10.00 uur.
Fruit hoeft op deze dag niet mee te worden gegeven.
De kinderen zijn deze ochtend welkom in feestelijke kleding.
De kinderen dienen zelf een bord, bestek en beker mee te nemen voorzien van naam.
Hopelijk wordt het dit jaar weer een geweldig feest!
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.
Met vriendelijke groet,
De kerstwerkgroep

Het Schoolplein
(Een natuurlijke doe- en ontdekplek voor de kinderen van Kindcentrum Puur Sang.)
In het afgelopen schooljaar zijn we gestart met het
proces om te komen tot een verandering van het
schoolplein. Dit is een intensief proces en heeft
stilgelegen vanwege de wisseling van de directie. Nu is
het moment weer daar om dit op te pakken.
In een wisselwerking met de Ouderraad en het team, als
projectleiders, willen we u graag betrekken bij dit proces.
Wij vragen u om ons te inspireren met uw ideeën,
gedachtes en expertise. U kunt dit doen door na de
kerstvakantie een bijdrage te leveren aan de ‘Moodbords’ bij de verschillende ingangen van de school. Er is ruimte om uw ideeën in beeld, maar ook in
woorden uit te drukken. Die ideeën komen wellicht voort van Pinterest, brochures, ervaringen,
expertises, professie, etc. Uitgangspunt blijft om met beperkte middelen grootse dingen te bereiken,
maar met samenwerking is er veel mogelijk. Helpt en denkt u mee!?

Ouderportaal
Wanneer u wijzigingen heeft m.b.t. adres, telefoonnummer, mailadres, etc,
kunt u dit heel makkelijk doorgeven via het ouderportaal.
De link naar het ouderportaal is ouders.parnassys.net.
Mocht u uw inloggegevens kwijt zijn, dan kunt u die aanvragen via marieta.raaijmakers@eenbes.nl

Op tijd starten met de lessen
De laatste tijd zien we steeds meer kinderen die te laat de school in komen.
Ook zien we dat ouders lang blijven hangen in de klas. Dit leidt tot het starten
van de lessen na 08.30u. Dit kan en mag niet!
De onderwijsinspectie en leerplichtambtenaar zijn steeds pro-actiever om
deze landelijke trend te doorbreken. Wij laten u weten dat het te laat komen
in ons digitale systeem (Paranassys) wordt verwerkt en dat u na drie
aantekeningen een telefoontje van de leerkracht kunt verwachten. Na vijf
registraties neemt de directie contact met u op. Bij elke volgende overtreding
wordt de leerplichtambtenaar ingelicht. De consequenties worden dan door de ambtenaar met u
besproken.

Even voorstellen…
Hoi allemaal, ik ben Yassmine Farhaoui.
Ik ben 17 jaar oud en kom uit Helmond. Ik kom 2 jaar lang op locatie Lucia
werken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag ga ik naar
de opleiding Zorg en Welzijn. Ik kom de kleuterklassen ondersteunen. Om te
wennen begin ik in klas 1/2a. In de paar weken dat ik al ben geweest heb ik
veel plezier gehad in mijn werk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo allemaal,
Ik heet Jeanney Caris en ik woon in Helmond.
Ik ben 16 jaar.
Sinds enkele weken werk ik op locatie Loeswijk voor mijn BPV.
BPV betekent Beroepspraktijkvorming.
Het is een werk / stage vanuit het Roc ter Aa in Stiphout.
Ik doe de opleiding assistent dienstverlening en zorg niveau 1.
U zult mij vaak zien, want ik kom op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op woensdag heb ik zelf nog les. Deze dagen kom ik dit schooljaar en het komend schooljaar.
Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken van groep 1 en 2.

De Wonderwereld

NIEUWSBRIEF DE WONDERWERELD
Thema “Feest”
Op dit moment zitten we in het thema Feest. Hierin wordt uitgebreid aandacht besteedt aan
Sinterklaas en Kerst. Van rollenspellen in onze stoomboot tot aan pepernoten tellen, alle
ontwikkelingsgebieden komen tijdens dit thema weer aan
bod.
Om de groepsruimtes in sinterklaassfeer te brengen
hebben we dit jaar de ouders om hulp gevraagd. Tijdens
een versieravond hebben een aantal ouders de groepen
versierd, zij hebben o.a. raam schilderingen gemaakt,
cadeautjes ingepakt en opgehangen en op de hal een
sfeervolle Sinterklaas hoek gecreëerd. Het resultaat mag
er zijn! Alle ouders bedankt voor jullie hulp.
Op dinsdag 4 december heeft onze Sinterklaas viering
plaats gevonden. De peuters van de peuterwereld kregen
al vroeg in de ochtend bezoek van 2 pieten, dat was dolle
pret. Daarna hebben alle peuters van de Wonderwereld deel genomen aan de sinterklaasviering met
school. Wat een feest was dat bij de Vliegert. In de middag heeft Sinterklaas nog een bezoek gebracht
aan de dagopvang en BSO van de Wonderwereld. Zelfs de oudste kinderen genoten volop van dit
bezoek.
We kijken uit naar het sinterklaasfeest van volgend jaar!
Op dinsdag 11 december is de opvang weer mooi versierd in de sfeer van kerst. Hartelijk dank voor uw
hulp.
Dansworkshop BSO
Op donderdag 29 november heeft de laatste dansworkshop bij de BSO plaats gevonden. De afgelopen
weken hebben de kinderen kennis gemaakt met verschillende met verschillende dansstijlen. De
dansstijlen hip hop en streetdance waren vooral erg populair bij de kinderen. Wij danken Lizette van
dansschool Infinity voor haar lessen.

GGD inspectie
Op donderdag 11 oktober heeft een onaangekondigde GGD inspectie plaats gevonden. Tijdens deze
inspectie heeft de inspecteur op alle groepen geobserveerd. Naast de observatie heeft zij vragen
gesteld aan de medewerkers en manager en documenten opgevraagd. Deze gegevens heeft zij
beoordeeld en getoetst of wij voldoen aan alle kwaliteitseisen.
Met trots kunnen wij u vertellen dat voor zowel de dagopvang als de BSO de onderdelen pedagogisch
klimaat, groepen en veiligheid en gezondheid als voldoende zijn beoordeeld.
Een aandachtspunt is een koppeling van een VOG in het personenregister die tijdens de inspectie niet
op orde was. Deze formaliteit hebben we direct opgelost en hier hebben we onze procedure op
aangepast om dit in de toekomst te voorkomen.
In het rapport is de kwaliteit terug te lezen waar we voor staan en waar we alles aan doen om dit te
borgen. We zijn hier als team erg trots op!

Tot de volgende nieuwsbrief!

Namens het hele team van De Wonderwereld wensen wij u allemaal hele fijne feestdagen en een gezond 2019

WIJ WENSEN U HELE FIJNE EN GEZELLIGE DAGEN TOE!

