Agenda januari
 07-01: weer naar school
 18-01: gr. 1 t/m 4 middag
vrij
 21-01: vergadering OR
 23-01: voorleesontbijt
 23-01: vergadering MR
 25-01: viering 1-2a, 3a, 5a
 29-01: leerlingenraad
 30-01: inloopochtend
 30-01: nieuwsbrief februari
Bijlagen:
 Poster spannende
speurtocht
 Poster wasven-acitiviteit

Doorgeven wijzigingen
Graag willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het doorgeven van
wijzigingen in de gegevens van u en uw kind(eren). Helaas komt het
regelmatig voor dat we niet op de hoogte zijn van nieuwe
telefoonnummers en/of adressen. Het is in het belang van u en uw kind
dat de leerlingenadministratie altijd up to date is, zodat we u altijd
kunnen bereiken. Vergeet u dus niet aan de administratie door te geven
als u een nieuw telefoonnummer en/of adres hebt. Helaas is de
leerlingenadministratie niet gekoppeld aan het ouderportaal. Het is dus
niet voldoende om uw telefoonnummer/adres uitsluitend in het
ouderportaal te wijzigen.
Daarnaast is het voor u en uw kind(eren) belangrijk dat school op de
hoogte is van een ingrijpende gebeurtenis in de gezinssituatie zoals
bijvoorbeeld een echtscheiding. In dat geval dient er ook een formulier
‘niet samenwonende ouders’ te worden ingevuld. Op dit formulier wordt
o.a. gevraagd naar de gezag situatie en de omgangsregeling. U kunt dit
formulier ophalen bij de administratie of directie.
Bezoek aan Van Abbemuseum groepen 5
Op dinsdag 22 januari 2019 mogen de groepen 5 een kijkje gaan nemen
in het Van Abbemuseum. We zijn hiervoor nog op zoek naar ouders die
kunnen en willen rijden. We vertrekken om 8.30u en zijn rond 11 u weer
terug op school. Kunt u rijden die ochtend, graag een berichtje aan de
eigen leerkracht. Groetjes, Charlotte en Karin
Skateclinics groep 5 t/m 8
De groepen 5 t/m 8 krijgen in februari skateles op school. Op woensdag
6 februari zijn de groepen 8/5A/5B aan de beurt en op woensdag 13
februari zijn de groepen 6/7A+B aan de beurt. We kunnen alle spullen
huren bij de organisatie, maar als uw kind zelf skates en/of bescherming
thuis heeft liggen, is het heel fijn als die deze ochtend meegenomen
kunnen worden. Voor vragen kunt u terecht bij juf Karin
(k.vangrunsven@skpo.nl)
Gevraagd voor het hipl@b
Voor in het hipl@b zijn we op zoek naar een strijkijzer dat nog werkt. Als
u er thuis een heeft dat u niet meer gebruikt, graag afgeven bij juf Ingrid.
Alvast bedankt.
Nationaal voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari doen wij mee aan het nationaal voorleesontbijt.
Deze ochtend wordt er in iedere klas voorgelezen en krijgt ieder kind iets
kleins te eten en iets te drinken. Het is wel verstandig dat uw kind thuis
ontbijt, op school krijgen ze namelijk geen volledig ontbijt, maar iets
kleins. Voor vragen kunt u terecht bij juf Marieke of juf Karin.
Even voorstellen …
Hallo! Ik ben Joris Smid, 25 jaar en ik ben vierdejaars student aan de
Pabo Fontys. Na de kerstvakantie begin ik als stagiaire in groep 3B. Ik
woon sinds het begin van mijn studie in Eindhoven vlakbij Strijp-S. Als
leerkracht houd ik veel van improviseren, 3-O leren en heb ik veel

affiniteit met ICT. Sinds mijn jongere jaren bouw en repareer ik
computers en laptops en ik doe dit nog steeds graag, naast dat dit vaak
een extra zakcentje oplevert. Vroeger heb ik veel aan volleybal gedaan
maar sinds mijn studie niet meer. Ik reis graag samen met vrienden en
ben vaak te porren voor een gezellig drankje in de stad. Als leerkracht
sta ik voor proces boven product, het gesprek met het kind of kinderen
onder elkaar en een sterke sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik heb veel
zin om hier te starten en ik vind het fijn dat ik hier zo warm word
ontvangen.

Afscheid
Beste Ouders,
In dit stukje neem ik helaas afscheid van jullie. Per 31-12-2018 stopt de
pilot pedagogische ondersteuning 6- 13 jaar. Gemeente Eindhoven heeft
besloten om dit project niet voort te zetten. Helaas moet ik ook mijn uren
inleveren en dat betekent dat ik vanaf 01-01-2019 niet meer werkzaam
ben bij Lumens als pedagogisch ondersteuner.
Pedagogische ondersteuning 0- 6 jaar gaat gelukkig wel door dus vanaf
het nieuw jaar neemt een collega van mij deze taken over. Ze zal zich
ook voorstellen in de volgende nieuwsbrief. Bij deze wil ik jullie allemaal
bedanken voor de vriendelijkheid en extra dank aan de ouders die
gebruik hebben gemaakt van mijn ondersteuning. Ik wens jullie alvast
hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Sinem Kocaman

