Agenda
do
4 okt
woe 10 okt
vrij
12 okt
ma t/m vrij
15 t/m 19 okt
Vervangingen
do
4 okt

Informatieochtend 9.00-10.15 uur
Studiedag, alle leerlingen basisschool vrij
Podium
Herfstvakantie

Juf Annet (1d instroomgroep) wordt vervangen door juf Dagmar

The Leader in Me
Aankomende week gaan we aan de slag met gewoonte
6. Creëer synergie
Synergie: een ontzettend moeilijk woord.
Als je de betekenis opzoekt in het woordenboek staat er:
effect van samenwerking dat groter is dan wat de
afzonderlijke partijen in totaal bereikt zouden hebben.
Als je dit dan weer zou willen uitleggen in begrijpelijke
taal voor kinderen. Door dingen samen aan te pakken,
door dingen samen op te lossen, dus door effectief en
creatief samen te werken kom je allebei verder.
Mooi om te zien dat dit in school al regelmatig gebeurt.
Bovenbouwgroepen die kinderen uit de onderbouw komen voorlezen.
Onze tutoren bij het programma BOUW.
De leiderschapsrollen die kinderen in de klas op zich nemen.
Ook thuis zult u vast regelmatig de voordelen van samenwerken zien!
Dat is nou synergie!
Star Wars Kinderfestival in Cacaofabriek
In de bijlage een vakantieprogramma ( pdf) voor onze leerlingen. Dit programma is opgezet vanuit de
Cacaofabriek en OBSH, dat wil zeggen dat onze kinderen gratis gebruik mogen maken van dit aanbod.
Kinderen kunnen voor één dag of meerdere dagen kiezen uit het aanbod.
Indeling Podium vrijdag 12 oktober
Datum

08.45-09.45 uur

10.00- 11.00 uur

11.15-12.15 uur

Vrijdag 12 oktober

Instroomgroep,
1/2a, 1/2b, 1/2c,
PSZ

3a, 3b, 4a, 4b,
5a, 5b

6a, 6b, 7a, 7b, 8

Wet op Privacy
U hebt onlangs een brief ontvangen om toestemming te verlenen voor het gebruik van beeldmateriaal
van uw kind(eren). Mocht u deze nog niet hebben ingevuld en/of geretourneerd bij de leerkracht, dan
herinneren wij u er bij deze aan om dit alsnog even te doen. Mocht u de brief kwijt zijn, dan kunt u die
ook opnieuw ophalen bij onze conciërge of de administratie.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

MVO-dag Reynaers en Roval bij Kindcentrum De Bundertjes in Helmond
Op 27 september organiseerde Reynaers en Roval voor het vijfde jaar op rij een gezamenlijke MVOdag. Het personeel steekt dan de handen uit de mouwen voor zes maatschappelijke goede doelen die
door de medewerkers zelf zijn ingediend. Eén ervan is Kindcentrum De Bundertjes in Helmond.
Samen aan de slag
Reynaers B.V. en Roval Aluminium B.V., beiden gevestigd in Helmond in een gezamenlijk bedrijfspand,
maken deel uit van de internationale Reynaers Group die aluminium systemen ontwikkelt en verkoopt
voor ramen, deuren, gevels en daken. Directeur Edgar van Ginkel vertelt: ‘’Maatschappelijke betrokkenheid en aandacht voor een gezonder milieu zijn voor onze organisatie heel belangrijk. Wij willen
graag goed zorgen voor onze mensen en onze omgeving. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens onze MVOdag.’’
Personeel kiest projecten
Vanaf de eerste MVO-dag in 2014 dragen de medewerkers zelf projecten aan. ‘’Onze medewerkers
hebben zich in de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet. Geweldig om te zien en onderdeel
van uit te maken. Deze dag hoort intussen gewoon bij Reynaers en Roval.” licht Van Ginkel toe.
Verschillende leeftijden
De zes projecten die zijn aangepakt op 27 september richten zich op kinderen, jongeren en ouderen.
Dit zijn de geselecteerde projecten:
 Klussen en op pad met bewoners woonzorgcentrum Laverhof in Heeswijk
 Onderhoud speelplaats bij Basisschool De Kersentuin in Mierlo
 Opknapwerkzaamheden jongerencentrum Nirwana in Lierop
 Doe-activiteit met bewoners en klussen bij zorgcentrum De Pannehoeve in Helmond
 In actie voor Kindcentrum De Bundertjes in Helmond
 Uitstapje en doe-activiteit met bewoners zorgcentrum De Vlasgaard in Valkenswaard
Together for Better
Verdeeld over de projecten worden 80 medewerkers ingezet. Edgar van Ginkel besluit: “Met de inzet
van onze medewerkers willen we graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze leefomgeving. Ons motto ‘’Together for Better’’ wordt daarmee letterlijk in de praktijk gebracht.”
We willen, namens de kinderen, de medewerkers van Reynaers en Roval ontzettend bedanken voor de
opknapbeurt van ons schoolplein aan de Basstraat. De kinderen zijn er superblij mee en de teamleden
ook! Er kan weer volop gespeeld worden met wat nieuwe speelelementen en we willen dan ook de
vader van Ryan bedanken voor de extra autobanden!

Even voorstellen
Hallo! Mijn naam is Max van Rooij en ik ben 18 jaar. Ik zit in het eerste jaar op Hogeschool de Kempel
Helmond. Daar volg ik de opleiding voor docent basisonderwijs. Het eerste halfjaar loop ik stage in
groep 3 bij juffrouw Silke. Elke dinsdag ben ik op De Bundertjes en geef ik soms zelf ook een les. Een
enkele keer loop ik ook een hele week mee zodat ik kan zien hoe een hele week er aan toe gaat in het
basisonderwijs. Ik heb enorm veel zin in mijn stageperiode en hoop er een heel leuk jaar van te maken!
Mijn naam is Daphne. Ik ben 23 jaar en woon in Helmond Ik studeer aan Hogeschool de Kempel in het derde jaar. Ik loop iedere maandag en dinsdag stage in groep 4b bij juf Erica.
Ik ga verschillende lessen en activiteiten verzorgen. Dit onder begeleiding van juf Erica.
Als u vragen heeft kunt u me vinden bij groep 4b op maandag en dinsdag.

Groepen 1/2
Morgen start de jaarlijkse Kinderboekenweek maar in de kleutergroepen zijn
wij gisteren al gestart. De komende twee weken zullen in het teken staan
van het thema ‘vriendschap’. We gaan onze kleuters deze twee weken extra
verwennen met veel leuke verhalen en laten ze kennis maken met verschillende soorten boeken rondom dit thema. Kikker en zijn vriendjes en Jip en
Janneke zullen zeker de revue passeren! Woensdag zal voor alle groepen
het thema officieel worden geopend op het podium.
Hoe? Dat is nog een verrassing! Alle kinderen mogen deze weken hun lievelingsboek mee naar school
nemen zodat ze erover kunnen vertellen aan hun klasgenootjes.
Elke donderdag mogen de kleuters een boek lenen uit onze schoolbibliotheek. Wilt u ervoor zorgen dat
uw kind op die dagen een tas voor het boek bij zich heeft? Zo blijven de boeken netjes en kunnen we er
nog lang plezier van hebben. Want…lezen is hartstikke leuk!!
Groepen 5
Allereerst willen we alle ouders/oom bedanken voor het rijden gisteren naar ’t Speelhuis.
Super bedankt!
Vanaf vrijdag a.s. mogen de kinderen de tafels herkansen:
Vrijdag 5 oktober de tafel van 5.
Maandag 8 oktober de tafel van 2.
Dinsdag 9 oktober de tafel van 3.
Donderdag 11 oktober de tafel van 4.
Donderdag 4 oktober staat de tafel van 6 op het programma.
Dit stond vorige week al vermeld in de Bunderichtjes.
Groepen 6
Afgelopen maandag zijn we op de fiets naar het vernieuwde Speelhuis geweest. Wat was dit ontzettend
leuk. Dankzij de hulp van een paar papa’s, mama’s en opa’s konden we veilig richting de stad fietsen.
Bedankt daarvoor! Morgenvroeg hebben we met de leerlingen de opening van de Kinderboekenweek.
Het thema wat we behandelen is het thema “vriendschap”. Ook in de klas besteden we hier extra
aandacht aan. Zo gaat een aantal leerlingen uit onze groepen op donderdag het verhaal van “Kikker
vindt een vriendje” voorlezen aan de allerkleinsten van onze school, de peutergroep. In groep 6a zijn
we het lied van Gerard Joling & Jan Smit “Echte vrienden” aan het oefenen. Dit zal terugkomen op het
podium van 12 oktober. Ook kunnen we het werken volgens TLIM en het thema vriendschap goed met
elkaar combineren. Denk bijvoorbeeld eens aan eerst begrijpen, dan begrepen worden of win-win.
Omdat de spreekbeurten voor groep 6 spoedig gaan starten hebben we leerlingen uit groep 7 gevraagd
om een voorbeeld-spreekbeurt te komen geven in de klas zodat de leerlingen weten wat zij kunnen
verwachten. Voor groep 6a staat dit gepland op vrijdag 5 oktober.
Herinnering: toets Natuur thema 1 dinsdag 2 oktober!
Groepen 7
In het kader van museumschatjes gaan wij met beide groepen 7 op excursie naar Kamp Vught.
Dit doen we op woensdag 14 november. We krijgen daar dan een rondleiding van ongeveer een uur.
De rondleiding sluit ook perfect aan bij de geschiedenislessen die dan over de Tweede Wereldoorlog
gaan. Mocht u die woensdag mee kunnen rijden, hou dan deze datum alvast vrij in uw agenda.
Volgende week zetten we via Digiduif een invullijst klaar waarop u kunt aangeven dat u meegaat.

Bijlagen
Flyers Star Wars Kinderfestival in Cacaofabriek

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

