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Algemene informatie
Social media en het gebruik van de telefoon
Kinderen zijn al op steeds jongere leeftijd bezig met sociale media. Ze gebruiken Facebook,
Whatsapp, Instagram en Twitter. Dit gaat meestal goed en op een leuke manier, maar soms
worden er ook wat minder fraaie berichten en/of foto’s rondgestuurd. Wij praten hier met
kinderen, met name in de midden- en bovenbouwgroepen, met regelmaat over, evenals over
welke verantwoordelijkheid de kinderen hierin zelf hebben als ze bijvoorbeeld besluiten deel
te nemen aan een groepsapp.
Kinderen vertellen niet altijd over wat voor soort berichten ze binnen krijgen of welke
berichten ze zelf versturen. Het is goed om af en toe eens naar de berichten van uw kind te
kijken en naar de groepen /chats waar hij of zij in zit. Wij vinden het, evenals u, belangrijk
dat u weet wat uw kind op internet en sociale media doet.
We zien dit dan ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders in het
bevorderen van het positief gebruiken van de telefoon en de daarbij horende sociale media
profielen. Hierover hadden we vorig schooljaar ook een vruchtbare discussie met u op de
algemene informatieavond over deze thematiek.
Team.

Oproep GMR
Bijgaand vindt u een oproep om u kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de
GMR.
Koningsspelen 12 april
Maandag 11 maart ontvangen alle leerlingen een brief over de aanstaande Koningsspelen.
Hierin wordt vermeld hoe u zich kunt aanmelden om mee te helpen op vrijdag 12 april
2019!!
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Het aanmeldstrookje kunt u aan de groepsleerkracht (van het oudste kind) geven.
Wij stellen uw hulp zeer op prijs!
De commissie Koningsspelen

Aankondiging W4 Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 21 maart 2019 vindt de jaarlijkse W4 Kangoeroewedstrijd plaats. Ook dit
schooljaar nemen er weer leerlingen van onze school aan deze rekenwedstrijd deel.
W4Kangoeroe is de grootste reken- en wiskundewedstrijd ter wereld met bijna 6,5 miljoen
deelnemers uit ruim 60 landen.
W4Kangoeroe is geschikt voor alle leerlingen
vanaf groep 3 van het basisonderwijs en alle
leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Je kunt zowel individueel als met een tweetal
meedoen. De wedstrijd bestaat uit
vijfkeuzevragen, die een leerling
waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft.
De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot behoorlijk pittig. Het gaat om vierentwintig of
dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van
inzicht vragen. Vijf antwoorden per vraag zijn gegeven, één is er goed. Welke is dat?
Wij wensen alle deelnemers veel succes en vooral veel rekenplezier toe!
Namens de beleidsgroep rekenen, Jolanda Dillen.

Bijlagen
Voor informatie omtrent GGD (bedplassen), Tennis en Activiteiten van de Brede School
verwijs ik u naar de diverse bijlagen.
Ook is er een extra bijlage met hierop de route van de carnavalsoptocht die morgen zal
plaatsvinden.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2:
In de vorige nieuwsbrief stond een foutje m.b.t. de oudergesprekken. Hier stond vermeld dat
deze week de intekenlijsten voor de komende oudergesprekken van gr 3 t/m 7 in de hal
zouden hangen. Dit moet zijn van groep 1 t/m 7. Excuses voor eventuele onduidelijkheid.
Ouders van gr 1-2 kunnen dus ook intekenen voor de gesprekken in de week van 25 maart.
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Uitzondering is groep 1-2 a. De ouders van deze groep hebben later een gesprek, maar zij
zijn daar al van op de hoogte.

Groep 5-6:
Project “dieren”.
We zijn deze weken bezig met het thema “dieren”. Dit project duurt 7 weken. De kinderen
doen kennis op over zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vogels, ongewervelden en
natuurlijk de huisdieren. Tijdens dit thema werken de kinderen uit de groepen 6 aan een
werkstuk, dat ze uiteindelijk in de klas presenteren. Ook staat er tijdens dit thema iedere
week een toets op het programma. De kinderen leren daarvoor de samenvatting en eventueel
de antwoorden op de vragen die in de weekboekjes staan. Aan het einde van het project zal
er een passende afsluiting zijn, waarover in de volgende nieuwsbrief meer….

Voetbaltoernooi groep 5 + 6.
Voetbalvereniging Marvilde organiseert opnieuw het Veldhovens Kampioenschap
Schoolvoetbal voor groep 5 en 6 op woensdag 3 april 2019 op Sportpark Jongelingsveld,
Kerkakkerstraat 139, te Veldhoven.
Het toernooi start om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 19.00 uur en zal gespeeld worden
volgens de KNVB-regels voor 6-tallen op een kwart veld.
Inschrijven voor 22 maart via de leerkracht van de groep.

Optreden van de Ukelelebende in de groepen 5.
Woensdag 27 februari hebben de kinderen uit de groepen 5 een optreden verzorgd. Ze
hebben de afgelopen weken enthousiast op de ukelele geoefend samen met meester Vincent
van de muziekschool Art4you.

Groepen 7:
Aan het einde van de basisschool breekt de belangrijke fase van het schoolkeuzeproces aan;
naar welke school voor voortgezet onderwijs gaat uw kind? Wat is de best passende keuze en
waarop is deze gebaseerd? De Entreetoets die in groep 7 midden april wordt afgenomen is
daarbij van belang zijn en maakt onderdeel uit van het opstellen van een advies voor het
voortgezet onderwijs. Het geeft ouders en leerkrachten een beeld van het niveau van de
leerling.
Wilt u meer over het afnemen van de entreetoets weten en het lezen van
het bijbehorende leerlingprofiel dat u na de toets ontvangt, dan bent u welkom op de
informatie avond die gepland staat op 20 maart van 19.30-20.30 uur.
Daarin wordt het volgende besproken:
-Waarom maken we gebruik van de Entreetoets?
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-Waaruit bestaat de Entreetoets?
-Hoe komen we tot een oriënterend advies richting het VO?
Kim Somers (Regisseur) en Driek Peters

Oudergesprekken groep 7
Voor de groepen 7 zijn de oudergesprekken na de entreetoets, omdat we de uitslag van de
entreetoets mee willen nemen in het eerste brede oriënterende advies. We plannen deze
gesprekken (onder voorbehoud) in de week van 3 juni. Als wij naar aanleiding van de CITO
toetsen bijzonderheden zien, nemen we contact op met de desbetreffende ouders. Mocht er
vanuit ouders behoefte zijn voor een gesprek, dan loop gerust even binnen om een afspraak
te maken!

Seksuele voorlichting
Kinderen kunnen onderling sterk verschillen in hun relationele en seksuele ontwikkeling.
Zaken die hierbij een belangrijke rol spelen zijn:


Opvoeding



Eerder opgedane ervaringen



Sociaal-emotionele ontwikkeling



Cognitieve ontwikkeling

Deze verschillen worden op school zichtbaar in gedrag, gevoelens, opvattingen en
vaardigheden. Waar de ene leerling precies wil weten ‘hoe de baby in mama’s buik is
gekomen’, is dit voor een andere leerling geen belangrijke vraag. Waar de ene leerling
gefascineerd lijkt door bloot, heeft de andere weinig belangstelling voor het eigen lichaam of
dat van anderen.
Tijdens de lessen besteden we aandacht aan deze diversiteit.
Belangrijk is daarbij dat leerlingen zich veilig voelen om erover te praten, maar dat ook
gewaardeerd wordt als ze alleen maar luisteren. Leerlingen pikken zelf de informatie op waar
ze aan toe zijn.
Onderwerpen die we behandelen zijn:


Wie ben ik?



Verandering van meisjes en menstruatie



Verandering van jongens



Het ontstaan van baby’s



Voorbehoedsmiddelen

Het is van belang het gesprek thuis ook aan te gaan met uw kind.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bij ons binnen lopen.
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Groep 8:
Afscheidsweek groep 8
In de week van donderdag 27 juni t/m woensdag 3 juli vindt de afscheidsweek van groep 8
plaats. De musical zal op vrijdagavond 28 juni plaatsvinden. De overige activiteiten en de
(afwijkende) schooltijden worden zodra ze bekend zijn, gecommuniceerd.

Bijlagen:
-

Oproep ouders GMR

-

Route optocht carnaval

-

Flyer GGD (Bedplassen)

-

Flyer Brede school 1.

-

Flyer Brede school 2.

-

Flyer Tennis
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