Agenda
Deze week
ma
19 sept
ma
19 sept

Startgesprekken
Begin trektocht gr 7
VIP gr 3,

The leader in me
Deze week staat gewoonte 2 centraal in de hele school.
Begin met het einddoel voor ogen.
Tijdens de eerste week hebben we al veel mooie doelen van kinderen voorbij horen komen. “Ik wil ervoor gaan zorgen dat ik me beter kan concentreren”. “Ik zou het fijn vinden als ik de sommen van rekenen wat gemakkelijker ga vinden”. “Ik wil graag leren hoe ik niet zo snel boos word.” “Ik wil beter worden in begrijpend lezen.”
Hartstikke knap dat kinderen heel goed weten waar ze zelf aan willen en kunnen werken.
We gaan eens kijken hoe onze kinderen hiermee aan de slag gaan! Met een doel voor ogen wordt het
veel gemakkelijker om keuzes voor jezelf te maken, jezelf te focussen op dit doel en natuurlijk ook te
bedenken: welke zaken zijn voor mij nu belangrijker. Ook tijdens de startgesprekken zullen we hier naar
vragen om iedereen beter te leren kennen en te kunnen helpen.
Kalender
Elk jaar ontvangt u een schoolkalender met alle activiteiten van het schooljaar. Dit jaar ontvangt u deze
digitaal via Social Schools. Deze kalender zal het hele jaar terug te vinden blijven op de website en in
Social Schools bij de bestanden van school. Ook zullen alle activiteiten genoteerd staan in de agenda
van Social Schools. Mocht u toch graag een papieren kalender willen, dan kunt u deze bij de conciërge
of administratie afhalen.
Schoolfruit
De eerste week schoolfruit zit er op, wat hebben we samen gesmuld van al het lekkers.
Elke week zullen we in de Bunderichtjes melden welk fruit er op school wordt uitgedeeld. Wanneer uw
kind dit niet mag eten of niet lust, is het natuurlijk toegestaan om uw kind zelf fruit of groente mee te
geven. Hierbij blijft de afspraak dat we een gezond tussendoortje verwachten.
Op vrijdag maken we de kinderen ook blij met het fruit dat over is, dit mogen ze dan mee naar huis
nemen wanneer ze dat willen.
Het schoolfruit voor deze week:
Woensdag
Grapefruit
Donderdag
Appel
Vrijdag
Meloen
Bibliotheek op School
Vanaf deze week is onze schoolbibliotheek weer geopend. Alle nieuwe kinderen die nog géén pasje
hebben, krijgen dit via Anabel (vrijwilligster BoS). Wilt u eraan denken om uw kind een apart tasje mee
te geven om de boeken te beschermen. Zónder tasje worden er géén boeken uitgeleend!
Pesten
Deze eerste schoolweken staan in alle groepen in het teken van kennismaken, afspraken maken en
opstarten. Ook wordt in alle groepen aandacht besteed aan het onderwerp pesten. We bespreken in
de groepen hoe we pesten kunnen voorkomen en hoe we dit aanpakken als het onverhoopt toch
voorkomt. Op De Bundertjes hebben we de afspraken en verantwoordelijkheden omtrent dit onderwerp vastgelegd in een helder beleidsplan. Wij vinden het belangrijk op dit gebied nauw samen te
werken met u als ouders. Pesten gebeurt meestal stiekem en dus zijn we als leerkrachten vaak afhankelijk van signalen van kinderen en of hun ouders. We nemen signalen altijd serieus en pakken pestsituaties direct aan. Een dringend verzoek dus aan alle ouders: als er sprake zou zijn van pesten….
neem dan direct contact op met de leerkracht van uw kind om signalen te bespreken. Ook over online
pesten buiten schooltijd worden we graag geïnformeerd omdat dit vaak een direct effect heeft op de
sfeer in de klas.
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Inloop ouders
Vanaf maandag 19 september willen we ouders graag weer de mogelijkheid geven om tijdens de inloop
’s morgens, in het gebouw aan de Basstraat, een kijkje in de klas te nemen. Omdat we de afgelopen
tijd de rust en vergrote zelfstandigheid van de leerlingen in de school erg gewaardeerd hebben willen
we dit wel graag beperken tot 1x per week. Als ouder heeft u zelf de keus welke dag u tijdens de inloop
een kijkje in de klas komt nemen. U bent dus van harte welkom elke week weer een kijkje in de klas te
nemen. Hierbij willen we u wel verzoeken om uiterlijk bij het gaan van de zoemer om half 9 de klas te
verlaten zodat we op tijd met het lesprogramma kunnen beginnen. Voor het gebouw aan de Harmoniestraat blijft de regel zoals deze was en komen kinderen zelfstandig naar binnen. Vanzelfsprekend bent
u na school altijd van harte welkom om bij de leerkracht van uw kind binnen te lopen.
Even voorstellen
Hoi allemaal!
Mijn naam is Dennis van de Goor, 21 jaar jong en erg sportief. Sinds afgelopen mei ben ik
officieel leerkracht. Komend schooljaar ben ik werkzaam op KC De Bundertjes (groep 7a),
waar ik iedere werkdag te vinden ben. Met veel plezier en enthousiasme hoop ik er samen met
mijn collega’s, de kinderen en ouders/verzorgers een kleurrijk schooljaar van te maken!
We zien elkaar snel.
Groetjes!
Beste ouders/verzorgers,
Misschien hebben jullie mij al een keer gezien, in de school of op het schoolplein.
Of hebben de kinderen al iets over mij verteld. Ik zal me toch nog even op deze manier
voorstellen. Mijn naam is Laurie Drenth. Ik ben 41 jaar oud en heb een vriend en 2 lieve
dochters van 12 en 10 jaar oud. Ik woon in Son en Breugel.
Dit schooljaar werk ik als invalleerkracht in de vervangerspool. Naast mijn werk volg ik de
opleiding orthopedagogiek aan de universiteit van Nijmegen. Ik vind het nu al erg gezellig
op De Bundertjes en geniet van de lieve kinderen en de aardige collega’s. Jullie zullen mij
komende tijd op vrijdag zien in groep 4/5. Heb je een vraag of een opmerking, schroom niet
om ze te stellen. We komen elkaar vast nog tegen!
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Lars Risseeuw.
Dit jaar ben ik begonnen met mijn eerste jaar als leerkracht. Ik ben te vinden in de groep
3 van Jaimy. Ik ben tot 1 oktober op donderdag en vrijdag aanwezig op school.
U kunt me altijd aanspreken op het schoolplein als u een vraag heeft.
Ik kijk er naar uit om er een mooie periode van te maken.
Lars Risseeuw
Scholenproject
Voor de vakantie heeft er een aankondiging in de Bunderichtjes gestaan (zie hieronder)met betrekking
tot het scholenproject “Veiligheid in de wijk”. Er zou regelmatig gecontroleerd gaan worden door wijkboa’s op de verkeerssituatie rondom de school. Dit met als doel de situatie rondom de school veiliger te
maken. Dit project is inmiddels gestart en de eerste controles zijn geweest. Vanuit het team nogmaals
de oproep om de kinderen zo veel als mogelijk met de fiets of te voet naar school te brengen en als u
toch met de auto komt goed te letten op verkeersregels en parkeergelegenheid!
Alvast dankjewel!
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Scholenproject
Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg willen wij u op de hoogte stellen van het scholenproject dat gaat plaatsvinden bij de
basisschool van uw kind. Dit scholenproject zal gaan starten in week 36.
Wij zullen controles uitvoeren op parkeerovertredingen bij het ophalen en wegbrengen van uw
kind(eren). Deze controles zullen zowel in uniform als in burger uitgevoerd worden.
Wij doen dit project om de veiligheid voor de kinderen te waarborgen. De gemaakte parkeerovertredingen tijdens het ophalen en wegbrengen van de kinderen zorgen voor onoverzichtelijke toestanden,
waardoor de kinderen die naar school gaan in gevaarlijke situaties terecht komen.
Wij verzoeken u dan ook om uw kinderen te voet of met de fiets naar school te brengen. Mocht u niet in
de gelegenheid zijn om dit te doen, dan verzoeken wij u om de verkeersregels in acht te nemen zodat
er geen gevaarlijke situaties voor de kinderen ontstaan. Mocht u tijdens de controles toch een
verkeersovertreding begaan dan loopt u ook kans op een bekeuring.
Met vriendelijke groet, Team Toezicht en Handhaving Wijkboa’s Helmond-Noord

Stadsharmonie Phileutonia
Zondag 18 september van 13.00 tot 18.00 uur in en rond het Speelhuis
organiseert Lambardi in samenwerking met Stadsharmonie Phileutonia het festival “MUSIC MEETS
ART”. Op verschillende podia in en om het Speelhuis zijn tal van optredens van onder andere:
Mannenkoor Lambardi
Stadsharmonie Phileutonia
Sopraan Laetitia Gerards
Bariton Raoul Steffani
Theaterkoor Nutsz
Zanggroep Pabo Jeugdgroep
Theaterkoor Nutsz Jeugdgroep
Phileutonia Slagwerkgroep
Phileutonia Jeugdslagwerkgroep
Phileutonia Blaaskapel
Phileutonia
KunstkwartierHelmond
Straatmuzikant Di Stephano
Op het buitenterrein zullen op diverse stands beeldende kunstenaars hun werken tonen.
Een mooie gelegenheid om kennis te maken met muziek in diverse vormen en beeldende kunst.
Het festival is vrij toegankelijk.
Bijlage
-

Kalender ouders

-

GOM vacature. Tegen onze gewoonte in plaatsen we deze flyer omdat wij als school gebruik
maken van de diensten van GOM en we momenteel zelf erg veel last hebben vanwege hun tekort aan personeel. Wij vinden het fijn als onze school netjes en zuiver is.
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