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Schoolnieuws 5, 10 november 2016

Voorleesmiddag bij de kinderboekenweek
Voor de herfstvakantie is er aandacht geweest voor de KinderBoekenWeek. In deze week is veel
aandacht geweest voor leesbeleving; ontdekken wat jij leuke boeken vindt. We sloten aan bij het
landelijke thema “voor altijd jong”, wat vooral ook in de afsluiting sterk in beeld kwam!
We willen alle ouders en kinderen bedanken voor het bakken van de cakes en andere hapjes en
de grootouders voor het voorlezen. Het was een hele fijne afsluiting!

Luizencontrole
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op neten/luizen. Op 31 oktober waren we
wederom luizenvrij. Door deze controles kunnen we een plaag zoveel mogelijk voorkomen of te wel
snel stoppen. De luizencontrole wordt uitgevoerd door een groepje vrijwilligers. Zij controleren 5
keer per jaar in 1 á 1,5 uur tijd. Wie heeft er tijd om ook een handje te helpen?
Nieuwe ketel in gymzaal
In de week van 21-25 november wordt de verwarming van de gymzaal van een nieuwe ketel
voorzien. Wegens te verwachte kou vragen we om in de week warmere gymkleding mee te geven:
een lange sportbroek met een t-shirt en een (sport)vest. Dat geldt dus óók voor de gyminstuif van
groep 1-2-3 op 25 november!
MR en AC
In het openbare gedeelte van de MR-vergadering zijn alle ouders welkom. De agenda staat ongeveer
een week voor de vergadering op de website van school. In dit openbare deel van de vergadering
kunnen onderwerpen besproken worden die te maken hebben met het beleid van de school. Voor
vragen over kinderen of groepen worden in de MR niet besproken, daarvoor kunt u terecht bij de
leerkracht. Heeft u onderwerpen of vragen die u graag wilt bespreken in het openbare gedeelte van
de MR-vergadering? Mail ze minimaal een week voor de vergadering door aan m.vdmanakker@skovonderwijs.nl
Op 22 november zal tijdens het openbaar gedeelte van de MR vergadering de jaarvergadering van de
AC (Activiteitencommissie) plaatsvinden. Hier wordt het jaarplan en de begroting van de AC
besproken.
Volgende datum kledingactie
Op dinsdag 16 mei 2017 wordt er weer oude kleding opgehaald. Heeft u voor die tijd al kleding
verzameld, dan kan die op school worden ingeleverd in een gesloten vuilniszak in het voorportaal.
Alvast bedankt voor het bewaren!
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Agenda
11 nov, 14.45 uur
Afsluiting Jeelo
12 nov
Sint in Nederland
22 nov
MR vergadering,
tevens jaarvergadering van
AC in openbare
deel
25 nov
Gr 1-2-3;
Gyminstuif
Pietengym
6 dec
studiedag
15 dec
Rapport 1
26 dec – 6 jan
kerstvakantie

A.s. Maandag 14 november starten we met het nieuwe Jeelo project: “Omgaan met
Geld”. De opening en de afsluiting van dit project vinden deze keer niet gezamenlijk
met ouders plaats, maar jullie zijn van harte welkom om na schooltijd eens binnen
te lopen om te kijken wat er allemaal in de verschillende groepen gemaakt en
gedaan wordt. Ook worden er regelmatig foto’s op de site geplaatst en zullen we bij
het bezoeken van bijvoorbeeld een bedrijf beroep doen op jullie hulp. Zoals in de
flyer hieronder te lezen is gaan wij in dit project werken met een ruilbord. Dit doen
we met de kinderen van groep 3 t/m 8 en wordt in de eerste week van het project
geïntroduceerd. We zullen met de kinderen duidelijke spelregels afspreken:
 Wanneer je een ruilkaartje ophangt laat je dit eerst aan de leerkracht zien. Het kaartje moet er
netjes en duidelijk uit zien (de kinderen krijgen lege kaartjes van hun leerkracht).
 Als je iets aan wilt bieden om te ruilen, moet er een handtekening van één van je ouders op het
kaartje staan.
 Er wordt op een vast tijdstip in de week geruild, op vrijdagmiddag onder begeleiding van
juffrouw Manon. Alleen dan worden de spullen om te ruilen dus meegebracht.
 We beginnen met ruilen tussen kinderen met een kaartje in dezelfde kleur: groep 3 en 4, groep 5
en 6, groep 7 en 8.

Voor groep 1 en 2 wordt dit thema geïntroduceerd door een winkelhoek te openen in de klas.
GEZOCHT!!! We hopen tijdens dit Jeelo project met verschillende groepen een supermarkt te
bezoeken en we willen graag in groep 6-7-8 horen van winkeliers en ondernemers over het
verkoopproces. Kent of bent u een ondernemer die het leuk vindt om hierover ongeveer een
kwartier in de klas te komen vertellen, dan horen we het graag! We overleggen dan natuurlijk met
hen wat precies de bedoeling is. Ook lijkt het ons in groep 4 t/m 8 erg leuk om van een reclamemaker
of mediacoach te horen hoe het reclameproces in zijn werk gaat. Laat het aan één van de
leerkrachten horen als u iemand kent of bent die ons er iets over zou willen leren!
Meer informatie? Neem een kijkje op http://www.jeelo.nl/wat-is-jeelo/12-projecten/omgaan-metgeld/
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Sint Anthonis, 1 november 2016
Betreft: Informatieavond H. Vormsel 2017
Beste ouders,
In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn drie dezelfde
informatieavonden voor het H. Vormsel 2017 gepland op diverse locaties:
maandag 21 november van 20.00 – 21.15 uur op het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk,
Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis;
maandag 28 november van 20.00 – 21.15 uur op de pastorie van de H. Theobalduskerk, 14
Oktoberplein 9, 5825 CC Overloon;
dinsdag 29 november van 20.00 – 21.15 uur op Basisschool Het Telraam, Kerkstraat Zuid 24, 5441
Oeffelt.
Op deze avonden informeren wij u graag over het nieuw en verkort vormselproject Vormfun2 en is er
gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien ontvangt u op deze avond het inschrijfformulier. U
wordt verzocht het formulier uiterlijk 7 december in te leveren bij de vormselwerkgroep ter plaatse
of op te sturen naar/ af te geven bij het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat
13a, 5845 BK Sint Anthonis.
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan
kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl of bellen naar 0485471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve donderdags) en zenden wij u een
inschrijfformulier toe.
Met vriendelijke groet, namens pastoor Van der Sluis
Mevrouw Jantje Bax, pastoraal werkster
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Samen kom je verder
Opvoeden en opgroeien CJG: vind ik leuk!
Een grappig filmpje over opvoeden, tips voor afspraken over onlinemediagebruik of nieuwtjes op het
gebied van opvoeding en opgroeien. Op onze eigen Facebookpagina CJG Land van Cuijk delen we
sinds kort allerlei allerlei wetenswaardigheden en praktische informatie met ouders en opvoeders.
Onze professionals praten niet óver, maar mét je over wat jou bezighoudt. Daarom vinden we het
belangrijk dat je ons vindt op de plekken waar je zelf bent. Voor jongeren zijn we bijvoorbeeld
bereikbaar via Whatsapp. En nu voor iedereen dus ook op Facebook.
Handige tips Op Facebook plaatsen we regelmatig handige tips voor alledaagse uitdagingen, leuke
weetjes, activiteiten uit de regio en praktische filmpjes vol herkenning. Like, deel en praat mee over
herkenbare en misschien soms ook minder herkenbare opvoedingsvragen.
Like onze pagina en win! Om te vieren dat we op Facebook te vinden zijn, maak je kans op leuke
prijzen. Denk aan cadeaubonnen, entreekaartjes en spellen. Zoek ons op via CJG Land van Cuijk, like
onze pagina en wie weet win jij!
Vragen staat vrij! Vind je opvoeden of opgroeien soms lastig? Kom je er zelf even niet uit? Stel je
vraag aan het CJG via telefoon of info@cjglandvancuijk.nl
www.cjglandvancuijk.nl
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