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BEKEKENROOI 4
Schooljaar 2018-2019
Kalender
30 oktober
31 oktober
2 november
7 november
9 november
14 november

Jaarvergadering OV/MR
IVN groep 5
Kleuters vrij
Studiedag, alle kinderen vrij
Plankenkoorts Happies/ Gompies
(start om 13.45u)
IVN groep 4

Hallo allemaal!
Beste ouders,
Vanaf vorige week maandag ben ik weer ‘Back in Business’!
Het afgelopen half jaar heb ik ontzettend genoten van mijn tijd thuis en de tijd samen als
gezin. Tess is inmiddels alweer vijf maanden en ze doet het erg goed. En heel cliché, maar
wat gaat de tijd snel! De eerste hapjes zijn al een feit…
Het was weer even wennen om vorige week te gaan werken, maar toen ik eenmaal op
school was voelde het meteen erg goed. Fijn om weer op school te zijn en alle kinderen,
collega’s en ouders te zien. Lopend door de school zie ik hardwerkende vrolijke kinderen
en hoor ik positieve geluiden van collega's!
Ik heb vorige week een prettige overdracht gehad met Harold en nu ga ik samen met het
team weer aan de slag om te zorgen voor een fijne school voor uw kinderen!
Vriendelijke groet,
Chrissy van de Kruijs
5 oktober Dag van de Leraar

Op vrijdag 5 oktober werd het team enorm verwend door
de OV omdat het de dag van de leraar was. Dankjewel.
We hebben ervan genoten!
Jaarvergadering OV/MR
Vanavond, 30 oktober, vindt de jaarvergadering plaats. Op de
jaarvergadering wordt het afgelopen schooljaar geëvalueerd en
gepresenteerd door de OV/MR.

U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
De vergadering start om 20.00u op school.
Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in de bezetting van de MR en OV. De nieuwe leden
zullen voorgesteld worden op deze avond.
Meeuwven groep 6
We hadden bij het Meeuwven een herfstwandeling.
We hadden geleerd hoe ze vroeger een lont maakten voor een kaars.
We hadden gallen gezocht en leren kennen.
Er ligt een speciaal soort klei dat ervoor zorgt dat het water niet weg loopt. Als een paard
of pony erin loopt, loopt het ven leeg.
We leerden een paar boomsoorten kennen.
En tot slot hebben we een GEWELDIG eindspel gespeeld, je moest twee woorden aan
elkaar plakken bijvoorbeeld kruisspin en Meeuwven.
Geschreven door: Stella en Elke
Jumbosparenvoorjeschool.nl
Ouders bedankt voor het sparen van de schoolpunten!
Met deze punten kunnen wij extra schoolmateriaal aanschaffen voor binnen- en/ of
buitenspel. Wij zijn nu nog op zoek naar ouders die de punten willen invoeren op
www.jumbosparenvoorjeschool.nl. Wilt u helpen? Via directie kunt u een pakketje
schoolpunten ophalen om op school of thuis in te voeren. Alvast bedankt.
Veiligheid parkeerplaats
Door het slechte weer worden kinderen steeds vaker met de auto naar school gebracht. Dit
zorgt voor drukke, onoverzichtelijke situaties op de parkeerplaats. Indien mogelijk, kom op
de fiets of te voet naar school om de doorstroom te bevorderen.
Tips voor fietsen:
- Zorg dat alle lampen werken en leg uit aan uw kind(eren) dat het belangrijk is om
deze tijdig aan te zetten.
- De voorlamp moet geel of wit licht geven, de achterlamp rood. Kies lampen die
echt goed licht geven. Minilampjes zijn amper zichtbaar.
- Zorg voor de verplichte reflectoren op de fiets: een reflecterende strook aan de
zijkant van de wielen, gele reflectoren aan de trappers en een rode reflector aan
de achterkant van de fiets.
- In het donker of bij slecht zicht overdag is een lichtgekleurde jas veiliger.
- Dragen uw kinderen een rugzak of schooltas, breng dan ook hierop
reflectiemateriaal aan. Zo zijn ze bij het fietsen en ook tijdens het wandelen beter
zichtbaar.
- Ook door reflecterende sierbandjes op de jas ziet een automobilist uw kind eerder,
hij of zij is vanaf tientallen meters zichtbaar.

Ingezonden berichten

Jongens opgelet!!!!

Zit je op de basisschool ,
En houd je van carnaval ??? Dan is
de jeugdraad iets voor jou!!!
Vijf dagen carnaval
Mannen uitje
Scholen bezoek (carnaval)
Tiener disco bezoek
Prinsenwisseling
En nog veel meer plezier,
Lijkt het je leuk?
Geef je dan op bij
Jcdekeien@gmail.com

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 dinsdag 13 november een
informatieavond voor ouders van 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 dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. 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.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij
de sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start.
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin.
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 2 januari en ontvang extra
voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede
typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen
spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift.
Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de
cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
TIP: Doe hier mee met onze online quiz over het belang van leren typen en win het cursusgeld terug.
Startdatum: donderdag 14 maart 2019
Lestijd: 15:00 tot 16:00 uur
Leslocatie: Christoffelschool, Maximiliaanlaan 1 5583 XG WAALRE

 De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
 Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
 Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
 Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
 Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
 Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.
Korting voor snelle beslissers
Schrijf jouw kind(eren) in voor 2 januari en ontvang €15,- korting.
Je betaalt dan €160,- in plaats van €175,-.
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

