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Agenda 

woe 28 sept Informatie-avond Vakroute 19.30 uur 

di 4 okt Vergadering KCR 1 

woe 5 okt Studiedag, alle leerlingen basisschool vrij 

woe 5 okt Dag van de leraar 

do 6 okt Opening Kinderboekenweek 

do 6 okt Vergadering OR 1 

 
The leader in me 
De afgelopen week hebben we stilgestaan bij gewoonte 3:  
Belangrijke zaken eerst. 
 
Kinderen, maar ook volwassenen, vinden dit vaak erg moeilijk. Er komen zoveel 
dingen op een dag voorbij. Dingen die mogen en dingen die moeten. Keuzes 
maken voor jezelf maar ook voor anderen. Met deze gewoonte willen we  
kinderen leren dat het slim is om eerst de belangrijkste dingen aan te pakken en 
daarna de minder belangrijke dingen. Omdat we in alle groepen gebruik maken 
van een takenbord, zullen de gesprekken met kinderen hier ook zeker over gaan. 
Wat zijn de verplichte opdrachten? Wanneer kies je ervoor om die eerst te  
maken? Wanneer kies je er juist voor om andere keuzes te maken? Voor elk kind zal dit ook anders 
zijn. Niet iedereen heeft dezelfde belangrijke zaken! 
 
Deze week gaan we aan de slag met gewoonte 4. 
Denk WIN-WIN.  
 
De gewoonte van wederzijds voordeel. 
“Als we uiteindelijk niet beiden winnen, dan zullen we beiden  
verliezen.” Stephen R. Covey. 
Voor kinderen betekent dit vaak iets in momenten dat je met elkaar 
samenwerkt, speelt en leert. Je zult dus rekening moeten houden met 
elkaar. Respect hebben voor elkaar en elkaars keuzes. Bij een conflict 
ga je samen oplossingen bedenken die voor beide partijen goed zijn.  
Maar ook: behandel mensen zoals jij behandeld zou willen worden. 
 
Doe Boek  
Vandaag ontvangen de leerlingen een leuk doe-boek. In dit doe-boek staan leuke activiteiten die met 
het theater te maken hebben. Daarnaast staat hier een agenda in voor leuke voorstellingen die in  
theaters in de omgeving dit schooljaar plaatsvinden.  
 
Het schoolfruit voor deze week 
Woensdag: appel  
Donderdag: meloen  
Vrijdag: sinaasappel  
 
KindCentrumRaad (KCR) 
Voor de zomervakantie hebben we aangegeven dat er een plekje vrij kwam binnen de KCR. 
We kunnen melden dat we als KCR weer compleet zijn; Vanuit de oudergeleding is de vrijgekomen 
plaats ingevuld door Celine v.d. Hoven.  
Ook vanuit de lerarengeleding was er een plek in te vullen, dat wordt gedaan door juf Kimberly.  
4 Oktober starten we met de eerste vergadering. Alle notulen van de vergaderingen staan op de  
website van de Bundertjes en ook in de Bunderichtjes zullen we van ons laten horen. 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben voor de KCR, dan kun je deze altijd mailen naar:   
kcrdebundertjes@obsh.nl  
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 “Talentcampus - herfst” 
Nog eventjes en dan is het, helaas, alweer herfstvakantie…. 
Gelukkig wordt er in deze vakantie weer iets leuks georganiseerd! 
Speciaal voor leerlingen van groep 1 t/m 8 van de Openbare Basisscholen in Helmond vindt er,  
in samenwerking met de Cacaofabriek en JIBB+, een “Talentcampus-herfst-editie” plaats op  
maandag 24 en dinsdag 25 oktober. 
Bijgaand de flyer met bijzonderheden. 
 

 
 
Informatieavond “Een kind met autisme…..wat nu?” 
Op 8 november 2022 organiseert het oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO 
een informatieavond met als thema “Een kind met autisme…..wat nu?”. 
De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose autisme is. 
Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? Welke 
regelingen zijn er? Welke organisaties kunnen ondersteunen? Hoe wordt dat bekostigd? 
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autismesteunpunt Zuidoost-Brabant en 
medewerkers van zorgpartners hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen. 
Ook onderwijsprofessionals zijn van harte welkom! 
De ouderavond is van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon van Dijkschool 
(Berkveld 19 in Helmond). 
U kunt zich aanmelden via onderstaande link: 
https://forms.office.com/r/gSrqzYZ0Fx 
 
Bijlage 
Flyer “Talentcampus – herfst” 
 
Eerste Heilige Communie 
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