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Sport en spelletjesdag 

Afgelopen vrijdag was de jaarlijkse sport-en spelletjesdag. Unit 1 deed spelletjes op school en 

de kinderen van unit 2, 3 en 4 konden hun energie kwijt bij Atledo in Dongen. Hoewel het 

vroeg in de ochtend nog heel hard regende hebben we toch lekker in het zonnetje kunnen 

sporten. De sfeer was heel prettig. Kinderen hielden rekening met elkaar en speelden erg 

sportief. Een voordeel van een sportdag zo vroeg in het jaar is dat het bijdraagt aan de 

groepsvorming en de band die kinderen met elkaar aangaan.  

 

We willen papa van Schijndel bedanken voor het regelen van een appel en een flesje water 

voor alle kinderen. Dit hebben wij gesponsord gekregen door Jumbo. 

 

Jos Heeren willen we bedanken voor het sponsoren van een medaille voor ieder kind.  
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Een school kan niet zonder hulp van ouders. Bovendien is bewezen dat betrokkenheid 
van ouders bij school ten goede komt aan de ontwikkeling van kinderen. Voor dit 
schooljaar zijn wij op zoek naar kriebelouders en biebouders. 
 
De kriebelouder speurt elke maandag (wanneer dat niet uit komt kan dat ook op dins-
dag of woensdag) na een vakantie in de haren van alle kinderen van 1 thuisgroep. Dit 
gebeurt samen met een andere ouder. Dit alles zal per keer een half uurtje van uw tijd in 
beslag nemen en is onder schooltijd. Eventueel jongere broertjes of zusjes kunnen dan 
eventjes op school blijven mits dit niet storend is voor de lessen.  
 
Van de biebouder vragen wij om 1 keer per kernconcept (1 keer per 6 weken) boeken bij 
de bibliotheek te halen. Het is voor de leesbevordering prettig als dit onder schooltijd 
kan en er dan 2 of 3 kinderen van een thuisgroep met u mee mogen. Maar wanneer het 
u beter uit komt om dit na schooltijd te doen kan dat ook. 
 
Denkt u er alvast over na of het in uw agenda past. Tijdens de groepsouderavond zal de 
thuisgroep een oproepje doen hiervoor. In overleg met de thuisgroepleerkracht is er 
veel mogelijk om flexibel met deze taken om te gaan.  
 
Uiteraard zijn er nog voldoende activiteiten op school waar u zich gedurende het school-
jaar voor op kunt geven.  
 

Ouderhulp 

Op dinsdag 4 september hebben wij weer een enthousiaste club studenten van de PABO 
en het ROC mogen verwelkomen. Na een gezellige kick-off, waarbij zij een speurtocht 
door de school moesten volbrengen, zijn de studenten gekoppeld aan verschillende 
thuisgroepen. Wanneer er een student aan de thuisgroep van uw kind gekoppeld is, zal 
uw kind daar afgelopen week of komende week kennis mee maken.  
 
Wij vinden het belangrijk om samen te werken met studenten. Enerzijds vinden wij het 
belangrijk om hen de gelegenheid te bieden kennis te maken met een nieuwe vorm van 
onderwijs. Anderzijds brengen zij vanuit de opleiding nieuwe inzichten en technieken 
mee de school in waar wij veel van kunnen leren.  
 
In de loop van het jaar zullen ook studenten van de ALO en FLOT (docentenopleiding 
voor voortgezet onderwijs) onze school bezoeken voor hun stage.  

Stagiaires 

Toiletgebruik 
 
Afgelopen week was een WC ver-
stopt. Nou was het niet de eerste 
keer dat we een toilet niet meer 
konden gebruiken, maar deze keer 
was het wel heel bijzonder.  
 
De WC zat zo verstopt dat de pot 
losgemaakt moest worden om het 
probleem op te lossen. Dit bracht 
het nodige werk en kosten met zich 
mee.  
 
De oorzaak van de verstopping was 
een homp klei in het toilet. De ko-
mende weken zullen wij weer  extra 
aandacht besteden aan toiletge-
bruik.  
 
Omdat een kind zowel op school als 
in privé-situaties met het toilet te 
maken krijgt zou het fijn zijn als u 
daar thuis ook met uw kind over in 
gesprek gaat.  
 
U kunt uitleggen waar een WC voor 
bedoeld is, waarom een WC is uitge-
vonden, wat er allemaal wel en niet 
in een WC hoort en wat er gebeurt 
wanneer er spullen in de WC komen 
die er niet in horen. 
Hoe los je het op als je een pro-
bleem hebt op de WC en hoe laat je 
een WC achter voor de volgende 
persoon? 
 
“Zorg dat je het toilet achter laat 
zoals je hem zelf ook graag aan zou 
willen treffen”.  
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14.30 uur, de bel gaat. De school is uit. Vanaf dat moment is het spitsuur in de gangen 
van Klinkers. Daarom vinden wij het belangrijk nog even de afspraken te herhalen. Als 
iedereen zich daar aan houdt kan de doorstroom vlot verlopen. 
 
De ouders van unit 1 halen hun kinderen om 14.30 uur op in de thuisgroep. Om de 
school binnen te komen gebruiken zij de deur van de kleuterspeelplaats.  
Na het ophalen verlaten zij de school via de grote hal, dus via de voordeur of de achter-
deur. 
 
De ouders van unit 2, 3 en 4 wachten buiten aan de voorkant óf aan de achterkant van 
de school. Ook als de deur open staat vragen wij u om buiten te blijven wachten. Dit om 
opstoppingen bij de deur en in de gang te voorkomen. Als u de leerkracht van uw kind 
even wil spreken, kunt u natuurlijk wel altijd even naar binnen lopen. 
 
Het kan wel eens voorkomen dat u van de achterkant naar de voorkant van de school 
wilt om met een andere ouder te spreken voor het afspreken. Het is dan wenselijk om 
even om te lopen of te wachten tot de grootste stroom kinderen buiten is.  
 
Wilt u deze informatie ook delen met opa’s en oma’s en andere mensen die uw kind op 
komen halen.    

Spitsuur 

Ben jij goed in cijfers? Heb je kennis van boekhou-
den? Kan je omgaan met Excel? En wil je helpen de ou-
derbijdrage optimaal en efficiënt te besteden? Dan zijn 
we op zoek naar JOU!! 
 
Per direct is de OR opzoek naar een penningmeester. 
Hij/zij houdt het financiële overzicht van de OR bij 
en neemt daarnaast zoveel mogelijk deel aan de verga-
deringen die 1x per maand op donderdagavond plaats-
vinden. De OR groep bestaat op dit moment uit 7 leden die jouw financiële hulp erg 
goed kunnen gebruiken! 
Ben je geïnteresseerd? Of wil je een keer vrijblijvend kennis komen maken met de OR 
leden tijdens een vergadering? Laat dit dan via de mail weten aan Thalja. 
Tjimmink@hotmail.com 

De OR zoekt een penningmeester 

Dinsdag 11 september : studiemiddag. 12.30 uur alle kinderen vrij. 

Maandag 17 september : studiedag. Hele dag alle kinderen vrij.  

Ongelukjes 
 

Het komt regelmatig voor dat een 
kind van unit 1 (en soms van unit 2) 
een ongelukje heeft. Dat vinden wij 
helemaal geen probleem. Echter 
kunnen wij de meisjes alleen nog 
maar jongensonderbroekjes aange-
ven omdat de meisjesonderbroeken 
op zijn. 
 
Heeft u nog onderbroeken of broe-
ken in de maat tussen 104 en 128 
dan zijn wij daar heel blij mee! Hem-
pjes, shirts, truien e.d. hebben wij 
niet nodig.  

Groepsavond 
 

Unit 3: 
Woensdag 12 september 2018 om 
20.00 uur 
 
Unit 1: 
Donderdag 13 september 2018 om 
20.00 uur 
 
Unit 4: 
Woensdag 19 september 2018 om 
20.00 uur 
 
Unit 2: 
Donderdag 20 september 2018 om 
20.00 uur 
 

u komt toch ook? 

Weekend van de Wetenschap is hèt landelijke evenement voor weten-
schap en technologie! Op 6 & 7 oktober openen bedrijven, onderzoekin-
stituten, universiteiten en musea hun deuren voor jou. Dit is jouw kans 
om backstage te gaan en de wonderlijke wereld van de wetenschap te 
beleven! 

Weekend van de Wetenschap 


