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Schoolnieuws 2, 22 september 2016

Nieuws van school:

Opening schooljaar met Jeelo
Op de eerste schooldag hebben we ’s middags met alle kinderen het schooljaar geopend. Het team
las om beurten een stukje voor uit het prentenboek “vergeet me niet zoekt een nieuw vriendje”. Het
boek sluit aan bij het eerste Jeelo-thema van dit schooljaar: omgaan met
elkaar. ’s Ochtends hadden de kinderen een wens voor hun groep
geschreven, die zij voor dit schooljaar graag met elkaar willen bereiken.
Na het verhaal mochten een aantal kinderen hun wens voorlezen en
ophangen aan de waslijn. “ik wens dat er niemand wordt buitengesloten”
bijvoorbeeld. Het werd al snel duidelijk dat we allemaal moeten werken
om die wensen uit te laten komen. Alle wensen hangen nu binnen aan de
waslijn in de gang. Kom gerust even kijken! Bovendien worden ze ook nog
in kunstwerken verwerkt, die bij de afsluiting van het Jeelo-thema
tentoon worden gesteld. Ik wens dat we het met z’n allen voor elkaar
krijgen om alle wensen uit te laten komen. (foto’s kijken? Zie website van school. Informatie over dit
project: https://www.youtube.com/watch?v=0z91IZhIHm8)
Overblijven
Als je kind(eren) over zal blijven, doe dan voor 8.30 uur een envelop in de overblijfbrievenbus. In de
envelop het geld (€2,20 voor een losse overblijftijd,€13,20 voor een strippenkaart met 5 stippen voor
af en toe overblijven, €20,00 voor een strippenkaar voor 10 keer op dezelfde dag overblijven).
Schrijf de naam/namen van de overblijver(s) op de envelop.
Indien het kind een strippenkaart heeft, dan hoeft er alleen maar een briefje in de brievenbus.
Doe deze envelop NIET bij de kinderen in de tas. Kinderen vergeten wel eens om die in de
brievenbus te doen, wat er toe kan leiden dat de overblijfhulp er niet is!
Meer info? Zie schoolgids of vraag Susanne van Bommel
Oproep voor vrijwilliger bij SS = sport en spel
De afgelopen jaren heb ik (Miriam Hoeijmakers) samen met Ingrid Kremers activiteiten voor tijdens de
pauze ontwikkeld. Het doel hiervan is om kinderen tijdens de pauze te
stimuleren om actief bezig te zijn. We hebben spelkaarten ontwikkeld
voor diverse thema’s (tikspellen, balspellen, kringspellen, elastieken,
hinkelen, touwtje springen). Ongeveer een keer per maand waren wij in
een ochtendpauze aanwezig om samen met de kinderen spellen te doen.
Helaas heeft Ingrid aangegeven met deze vrijwilligers taak te willen
stoppen.
Zelf ga ik deze vrijwilligers taak met veel plezier en inzet voortzetten op
de woensdag ochtend. Welke andere ouder wil met mij op ongeveer 1 woensdagochtend per maand
van 10.10 uur tot 10.35 uur op school spellen doen met de kinderen van groep 0 tot en met 8?
Data voor sport en spel dit schooljaar: 21 september, 2 november, 7 december, 18 januari 2017, 8
maart, 19 april, 17 mei, 7 juli 2017
Groeten Miriam Hoeijmakers
Spel voor groep 0, 1, 2 en 3.
De kinderen van groep 1-2-3 hebben op woensdag buiten een spelles, met extra hulp van Miriam
Hoeijmakers en juf Manon. We willen u vragen om er voor te zorgen dat ze dan echte schoenen
dragen, zodat ze lekker kunnen rennen en spelen. Elke woensdag dus!
Koptelefoon/oortjes
Kinderen van groep 3 t/m 8 maken regelmatig gebruik van een koptelefoon/oortjes. Vanwege
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Agenda
Vrijdag

13.15 Bieb
26 sept 13.15
Verjaardagsfeest
Marcella en
Melanie
26 sept 18.30 uur
Info avond 1-2-3
27 sept 18.30 uur
Infoavond 6-7-8
28 sept
Kinderpostzegels
29 sept 18.30 uur
Info avond 4-5
5 okt
Start kinderboekenweek
11 okt MR
19 okt
Fietscontrole
17-20 okt
SEO-gesprekken
24-30 okt
herfstvakantie

hygiëne en zuinig met spullen omgaan, vragen we de kinderen om die zelf van thuis uit mee te
brengen. Niet alle kinderen hebben op dit moment een koptelefoon op school. Het zou erg fijn zijn
als die kinderen er een mee kunnen brengen.
Ramen Wassen
Het wordt weer tijd om de ramen te wassen aan de binnen en buitenkant.
Wie heeft er tijd en zin om zich daarvoor in te zetten? De eerste ronde is
volgende week tijdens de gymlessen en indien nodig nog op
zaterdagochtend 1 oktober 9.00 – 11.00 uur
Groep 1-2-3
do 13.15 tot 14.30 uur
Groep 4-5 en gangen
di 13.15-15.15
do 14:30 tot 15:15 uur
Groep 6-7-8 en computerruimte di 14.00 –15.15 do 11.00 tot 12.00 uur
Wie wil en kan ons wanneer helpen? Graag een mailtje naar Linda;
dir.antonius@skov-onderwijs.nl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beste jongens en meisjes, DoeJeMee??
Het nieuwe schooljaar is begonnen en binnenkort ontvangen jullie de nieuwe Sjorsboekjes vol met
sportieve en creatieve activiteiten! Misschien ken je het boekje wel al van vorig schooljaar?
Door mee te doen met de activiteiten kun je ontdekken waar jij goed in bent, wat je leuk vindt én
andere kinderen ontmoeten. En heel veel activiteiten zijn helemaal gratis!
In het boekje staan activiteiten van verenigingen en andere lokale aanbieders én de activiteiten van
Doejemee. Anders dan je van ons gewend bent staan de activiteiten van Doejemee nog niet voor het
hele jaar in het boekje, maar tot aan de kerstvakantie. In december en rond maart zal je een flyer
ontvangen met daarop het nieuwe aanbod! Meer informatie daarover vind je in het Sjorsboekje.
Wist je dat?
…..Er vanaf dit schooljaar behalve de wekelijkse sportieve Doejemee activiteiten in Vierlingsbeek ook
bijna elke week een activiteit in Holthees is? En natuurlijk zijn we ook regelmatig te vinden in de
andere kernen!
…..De Sportieve Doejemee activiteiten in Holthees op woensdagmiddag plaatsvinden, zo kunnen ook
de kinderen aansluiten die geen continu- of 5 gelijke dagenrooster hebben!
….Esther weer super veel zin heeft om jullie allerlei uitdagende sport- en spelactiviteiten aan te
bieden?!
….De activiteiten plaatsvinden vlak na schooltijd, maar dat je papa
of mama er zelf voor zorgen dat je veilig op de juiste plek komt?
….Het fijner is voor jezelf én voor de gymzaal als je zorgt voor de
juiste sportkleding en sportschoenen?
….Er altijd gelegenheid is om je vooraf en na afloop even om te
kleden?
….Je ook gewoon mee kunt doen als je op de BSO zit op de dag van
de activiteit? Overleg even met de BSO en schrijf jezelf vervolgens
gewoon in via www.sjorssportief.nl
….Je met vragen of tips altijd contact op mag nemen met Esther?
Misschien zie je haar op school, tijdens de gymles, en anders stuur gerust een e-mailtje naar
Esther@doejemee.nu
Doejemee?! Inschrijven kan vanaf woensdag 21 september!
Groetjes, Team Doejemee

Sjors Sportief en Creatief weer van start in Gemeente Boxmeer
Naschoolse activiteiten voor alle kinderen van 4-13 jaar
Boxmeer, 5 september 2016 – In de week van 21 september a.s. gaat in de gemeente Boxmeer het
sport- en cultuurstimuleringsproject “Sjors Sportief en Sjors Creatief” weer van start. Via het
activiteitenaanbod van Sjors kunnen basisschoolkinderen op een laagdrempelige manier na
schooltijd kennismaken met een grote verscheidenheid aan sporten en creatieve activiteiten, zonder
meteen lid van een club te hoeven worden en zo ontdekken wat ze aanspreekt of energie geeft.
Op 15 September 08:30 uur zal wethouder Hendriks – van Haren de eerste exemplaren van het
bijbehorende ‘Sjorsboekje’ uitreiken in de sporthal van het Hoogkoor aan de leerlingen van ‘t
Bolwerk.
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Het Sjorsboekje bevat heel veel sportieve en culturele activiteiten zoals badminton, basketball,
cheerleading, dans, golf, beeball, kickboksen, bakken, koken, bloemschikken, schminken, graffiti en
nog veel meer. De meeste activiteiten zijn gratis.
Veel activiteiten worden aangeboden door verenigingen en andere lokale aanbieders, daarnaast
komt stichting Doejemee dit jaar ook zelf weer met een prikkelend en uitdagend aanbod.
In december en in maart volgt nog een aanvulling op het ‘Sjorsboekje’ met daarop het programma
van activiteiten van Stichting Doejemee voor de periode van januari tot en met juli.
Inschrijven via internet
Half september ontvangen alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van alle basisscholen in de gemeente het
kleurrijke Sjorsboekje. Vanaf woensdag 21 september 15.30 uur kunnen kinderen zich online
inschrijven voor de diverse activiteiten via www.sjorssportief.nl.
Speerpunt: Het verbinden van kinderen aan sport- en/of cultuurverenigingen is één van de
speerpunten uit het gemeentelijk sport- en cultuurbeleid. Het Sjorsboekje is een middel dat stichting
Doejemee inzet in opdracht van de gemeente Boxmeer om dit te realiseren.
Stichting Doejemee wil kindcentra, sportverenigingen, cultuuraanbieders en nog héél veel andere
partners inspireren en verbinden tot een rijk aanbod sport en cultuur voor kinderen
van 2-15 jaar, zowel onder als na schooltijd. Meer informatie is te vinden op www.doejemee.nu

Gezinspraatje Sjors Sportief Sportief
Deze week hebben alle kinderen het Sjors Sportief boekje mee naar huis gekregen! Dit leuke
boekje, speciaal voor alle basisschoolkinderen, is door onze gemeente mogelijk gemaakt.
Het staat boordevol leuke kennismakingsactiviteiten van diverse sportaanbieders uit onze
gemeente. Uw kind mag onbeperkt deelnemen aan verschillende activiteiten in het boekje.
Vaak gratis en zonder direct lid te hoeven worden, zodat uw kind ontdekt wat bij hen past en
misschien wordt er zelfs een nieuw talent geprikkeld.

Blader samen door het leuke boekje!
De basisschool draagt dit leuke project uiteraard een warm hart toe. Blader dus gerust het
boekje door en ontdek het gevarieerde, sportieve aanbod binnen onze gemeente!

Kies samen met uw kind de leukste activiteiten uit!
Het mooie aan dit project is de mogelijkheid om
evt. samen met vriendjes/vriendinnetjes een aantal
activiteiten te ontdekken. In het boekje staat precies wanneer uw kind verwacht wordt. Pak
uw agenda om te kijken of deze moment(en) passen in uw agenda.

Inschrijven altijd via de website
www.sjorssportief.nl Ga naar de website van Sjors Sportief en schrijf uw kind
zeer eenvoudig in voor de gekozen activiteiten. Zoveel u wilt.

Goed bewaren!

Het Sjors Sportief boekje is een bewaargids voor het hele resterende schooljaar! Er worden het hele schooljaar leuke activiteiten aangeboden. Het kan zijn
dat na het drukken van het boekje er nieuwe activiteiten worden aangeboden via de website.
Neem dus regelmatig een kijkje op www.sjorssportief.nl

Veel plezier met het doorbladeren van het boekje! Dat
is al een leuke activiteit op zichzelf.

3

