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Verjaardagen:
Loek (gr 5-6) en Willem (gr 1-2), hartelijk gefeliciteerd!
Bijlagen:
• Parro, Parnassys
• Bibiliotheek de Kempen, (voor)leesfeest
Oudergesprekken
In de week van 20 november vinden veel ouder(kind) gesprekken plaats.
De ouders van de jongste kleuters hebben inmiddels al een oudergesprek gehad, de oudere
kleuters zullen op een later moment een uitnodiging voor een gesprek ontvangen. De
leerkrachten van groep 1-2 zullen u hier
over berichten.
In groep 4 wordt er gesproken met ouder
én kind. De kinderen krijgen van te voren
een blad mee om zich samen met de
ouders voor te breiden op het gesprek.
Er komt voor groep 4 een intekenlijst bij
de klas te hangen. U krijgt hierover een
mail van de leerkracht.
Sommige ouders van groep 3, 5/6 en 7 krijgen ook een uitnodiging van de leerkracht.
Wilt u zelf graag een gesprek, laat dat dan even weten aan de leerkracht.
Groep 8 maakt deze maand de proefcito aan de hand daarvan worden in december
gesprekken gepland over de uitslag en het voorlopige schooladvies.
U krijgt hiervoor ook een mail van de leerkracht zodra de intekenlijsten er komen hangen.
Klimaatstraatfeest
Gemeente Eersel is dit jaar partner van het
Klimaatstraatfeest.
Dit is de grootste, landelijke energiebesparingswedstrijd
van Nederland. Gezinnen kunnen klimaatpunten
verdienen door met zoveel mogelijk buren of vrienden
energie te besparen tijdens het stookseizoen; van oktober
2017 tot en met 31 maart 2018.
Als je je hebt aangemeld via de website, kun je meteen beginnen met het uitvoeren van
bespaaracties. De acties zijn onderverdeeld in zes categorieën. Er zitten ook leuke
opdrachten voor kinderen bij, zoals het doen van een speurtocht of het houden van een
spreekbeurt in de klas. Het team dat de meeste punten heeft verzameld door
energiebesparende acties uit te voeren, wint prijzen met een waarde tot wel €5.000,-.
Maandelijks looft de gemeente Eersel nog extra prijzen uit.

Een groene, duurzame toekomst voor onze kinderen vinden we als school belangrijk.
Daarom nodigen we alle ouders uit om mee te spelen met het Klimaatstraatfeest. Voor meer
informatie en aanmelden ga je naar www.klimaatstraatfeest.nl
Versterken Weerbaarheid

Weerbare jongeren zijn beter bestand tegen pesters, pesten zelf minder, zijn minder vaak
eenzaam en ervaren minder psychische problemen.
Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 5% van kinderen en jongeren van 4-18 jaar in de
Kempengemeenten onvoldoende weerbaar is en 14% van de ouders heeft behoefte aan
ondersteuning bij het weerbaarder maken van hun kind.
De Kempengemeenten willen met het plan van aanpak “Versterken van de (sociale)
weerbaarheid van kinderen, jongeren en de kracht van hun opvoeder 2018-2021”, in
samenwerking met de GGD, het CJG+ de Kempen en ouders de weerbaarheid van kinderen
vergroten.
Veel scholen en organisaties hebben al beleid en interventies om de weerbaarheid van
kinderen/jongeren en de opvoedkracht van ouders te versterken. Middels een vragenlijst
aan scholen en organisaties wordt inzicht verschaft in het huidige aanbod. Daarnaast is het
relevant om ouders te bevragen over hun ervaringen en behoeften. De resultaten van de
vragenlijsten geven een beeld van de huidige werkwijze met betrekking tot weerbaarheid en
opvoedkracht in de Kempengemeenten.
We vragen u om via onderstaande link de vragenlijst in te vullen.
De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Als er meerdere kinderen in een gezin zijn,
kan de vragenlijst worden ingevuld voor het kind dat het minst weerbaar is of is geweest.
Het invullen kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.
Via deze link kunt u de vragenlijst digitaal invullen. Wij vragen wij u om de vragenlijst
uiterlijk 4 november in te vullen. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Bijlagen
Beste ouders/verzorgers,
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!
(Voor)lezen blijft een feest
Wist u dat kinderen die dagelijks lezen of
voorgelezen worden tot wel 1000 nieuwe
woorden per jaar extra leren?
Leesbevorderingsproject Leesfeest :
Start 31 oktober


Alle leerlingen krijgen een
leesfeestpaspoort.



Ouders/opa’s/oma’s/oppas/etc…
zetten hun handtekening als
leerlingen hebben voorgelezen, of
als zij zelf hebben voorgelezen.

Tijdens het project (4 weken)

Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig,
kinderen leren er ook nog eens veel van. Dat is
dus dubbel profiteren. Je kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen, hoe meer kinderen
worden voorgelezen hoe groter hun
woordenschat. Taalontwikkeling werkt als een
sneeuwbal. Als de bal eenmaal rolt, neemt de
omvang steeds sneller toe! Wanneer kinderen
eenmaal zelf boeken kunnen lezen, stoppen
veel ouders met voorlezen. Dat is jammer,
want ook oudere kinderen vinden het vaak
heerlijk om te luisteren naar een
voorleesverhaal. Zie voorlezen niet als een
taak die u moet uitvoeren, maar als iets leuks
wat jullie samen kunnen doen en waar uw
kind ook nog veel van leert.



Op dinsdag nemen de leerlingen
hun leespaspoort mee naar school.
De leerkracht kijkt of er voldoende
is voorgelezen = minimaal 4x per week.



Als er voldoende is gelezen, komt er een vlaggetje aan de slinger in de klas. Zo
gaat de klas en de school er iedere week een beetje feestelijker uitzien!

Doe Leesfeest!

Afsluiting dinsdag 28 november
Leerlingen sluiten het leesfeest samen met de leerkracht in de klas af.
Wanneer zet u uw handtekening op het leespaspoort:
Ouders (of andere volwassenen) lezen minimaal 10 minuten per leesmoment voor.

Knegsel 3 november 2017

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Wij gebruiken op school Parro! Doet u met ons mee? Binnenkort ontvangt u van de school een
e-mail zodat u ook Parro kunt gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen.

Altijd op de hoogte
Het wordt voor school heel makkelijk om u op de hoogte te houden. Berichten
komen direct aan én kunt u - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!
Bekijk de leukste momenten van uw kind
De leerkracht kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de
leukste foto’s met u delen. Of foto’s van een leuke lesactiviteit sturen!
Direct contact met onze school
De school heeft hiermee één plek in handen om met u (privé) of met alle
andere ouders tegelijk of apart te communiceren. Wij kunnen via Parro direct
contact hebben. Dit contact verloopt altijd vanuit het initiatief van de school. U
kunt alleen berichten beantwoorden als u daar door de school, middels een
privégesprek voor wordt uitgenodigd.

Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.

Zoek op ‘Parro’ in:

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com.

