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Startgesprekken, inschrijven via Social Schools

Beste ouders,
Inmiddels is het schooljaar weer begonnen. Wat is het fijn om de kinderen weer te zien en de
school te zien bruisen. Zoals u voor de vakantie heeft kunnen lezen heeft Renate Groenveld
afscheid genomen van “de Bundertjes”. U heeft ook kunnen lezen dat ik, Paul Rutten, haar
mag opvolgen als directeur. Ik heb veel zin om samen met het team, u als ouders en met
onze leerlingen aan de slag te gaan.
Ik ben in principe van maandag tot en met vrijdag aanwezig dus gemakkelijk te bereiken.
Ik ben natuurlijk altijd telefonisch te bereiken op school maar ook via de mail op
paulrutten@obsh.nl. Neem dus gerust contact op!
Ik wens iedereen een heel fijn schooljaar toe!
Paul Rutten
Nieuwe conciërge
Hoi allemaal,
Graag zou ik me even willen voorstellen. Misschien ken je me al of heb je me al gezien op
school, bij de wandelvierdaagse of voetbalvereniging, maar ik ben voortaan de nieuwe concierge, ja ja die met die baard. Mijn naam is John van Dijk en ik zal voortaan dagelijks aanwezig
zijn voor allerlei hand- en spandiensten in en om onze basisschool.
Ik ben 49 jaar, getrouwd met Anouk en wij zijn hebben samen vier kindjes genaamd Dixie,
Lewis, Bette en Neil. Bette en Neil zitten nog gezellig bij mij op school in groep 2 en 3. De
twee oudsten gaan naar de Knip. Verder houd ik me vooral bezig als begeleider bij de voetbalvereniging, tafeltennis ik in competitieverband, sta ik in de winter graag op een snowboard,
kamperen wij graag, rijd ik met goed weer graag een eindje om met mijn motor en organiseer
ik van alles en nog wat.
Voordat ik besloot conciërge te worden heb ik 23 jaar lang voor het bedrijf Dorel wandelwagens en
kinderveilige autozitjes ontwikkeld van de merken Maxi-Cosi en Quinny.
Na 23 jaar was het tijd voor iets nieuws en totaal anders. Gelukkig kwam deze functie op mijn pad en ik
ga deze uitdaging met heel veel zin tegemoet.
Mocht je vragen hebben of gewoon effe willen buurten, spreek me gerust even aan.
Met vriendelijke groetjes, meneer John
Schoolfruit
Vanuit school vinden wij het belangrijk dat kinderen het belang van gezond eten begrijpen en gezonde
voeding krijgen aangeboden. Dit jaar zullen we deelnemen aan het Schoolfruit-project van de Europese
Unie. Dit betekent dat alle kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de fruitpauze fruit
aangeboden krijgen vanuit school. Elke dag zal dit iets anders zijn. Ook zullen we regelmatig in de klas
aandacht besteden aan gezonde voeding tijdens lessen. Op hierboven genoemde dagen hoeft u dus
geen pauzehap mee te geven. Op maandag en dinsdag moet dit wel zelf geregeld worden. Ook op
deze dagen geldt dat we een gezonde pauzehap verwachten.
Verlengde schooldag
Vandaag hebben alle leerlingen van groep 3 t/m 5 een aanmeldformulier meegekregen voor activiteiten
van de verlengde schooldag. Vanuit de LEV-groep zal er gedurende het jaar elke maandag en dinsdag
een leuke naschoolse activiteit georganiseerd worden. Elke periode zullen dit andere activiteiten zijn.
De eerste periode starten we met veel verschillende activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats op
school of in de gymzaal. Dit duurt van 15.15 tot 16.15u. Meer informatie vinden jullie op het formulier
dat vandaag is meegegeven. Aanmelden kan tot uiterlijk volgende week dinsdag.
Als bijlage is een filmpje ter introductie toegevoegd.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

The leader in me
Op school werken we met de uitgangspunten van The leader in me. Dit is een pedagogische aanpak die onze leerlingen op een speelse manier 7 gewoontes aanleert die gericht
zijn op leiderschap, persoonlijke groei en relaties met anderen. Misschien heeft uw kind al
eens termen gebruikt zoals: proactief, begin met het eind voor ogen, een win-win situatie of
belangrijke zaken eerst.
Ook dit schooljaar besteden we hier opnieuw aandacht aan met het 7 wekenplan. In de
periode tot aan de herfstvakantie besteden we elke week speciaal aandacht aan 1 gewoonte. Zo komen alle gewoontes (weer) een keer voorbij. Aankomende week staat gewoonte 1
centraal: “wees proactief”. Belangrijke vragen bij deze gewoonte zijn: Wat kan ik doen?
Waar heb ik invloed op en waarop niet? Welke leiderschapsrol past bij mij en waarom? U
zult ook merken dat er in de groepen op een bepaalde manier aandacht wordt besteed aan
leiderschapsrollen. Wie zorgt ervoor dat de fruitschillen in de container verdwijnen? Wie kan ervoor
zorgen dat de lampen aan/uit gaan als dit nodig is? Wie maakt de deuren open? Wie let er op dat de
klas netjes schoongeveegd is? Allemaal voorbeelden van leiderschapsrollen. Vraagt u er maar eens
naar bij uw kind.
We zullen u wekelijks op de hoogte houden. Elke week komt er een nieuwe gewoonte voorbij. Mocht u
zelf nog vragen hierover hebben, kunt u natuurlijk bij de leerkracht van uw kind terecht.
Schoolkalender
De kalender is bijna klaar en wordt volgende week verspreid.
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater
Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken werd 17 jaar geleden Jeugdtheaterschool
Annatheater opgericht. We bieden een gedegen lesprogramma waarin kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen.
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent? Kom dan eens in
het Annatheater toneelspelen! Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf
21 september op woensdagen en donderdagen gegeven.
“Ik vind toneel heel leuk, de juffrouw kan ons veel leren en is ook heel lief. Soms durf ik het niet, bijvoorbeeld voor de klas, maar nu gaat het al beter. Ik was eerst heel onzeker en nu niet meer” (Kim, 8
jaar).
Leeftijd: vanaf 6 jaar. Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool

Bijlagen

Dinsdag 13 september 2022 starten we weer met de online cursus Waardenvol communiceren met
Kinderen. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Deze cursus wordt, in verband met subsidie van de gemeente Helmond, 5 x per jaar gratis aangeboden voor inwoners van deze gemeente.
Meer informatie is te vinden op onze website: Cursus Waarde(n)vol communiceren met kinderen - GGD
Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl)

