Belangrijke data
Vrijdag 21 september ‘18
Maandag 24 september ‘18
Donderdag 27 september ‘18
Maandag 1 oktober ‘18
Woensdag 3 oktober ‘18
Donderdag 4 oktober ‘18
Vrijdag 5 oktober ‘18
Dinsdag 9 oktober ‘18
Donderdag 11 oktober ‘18
Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober ‘18
Maandag 22 oktober ‘18
Vrijdag 26 oktober ‘18

Studiedag (hele dag vrij) !!
Weekopening groep 8
Jaarvergadering ouderraad 20.00
Weekopening groep 1/2/3 (Jeanne)
Start kinderboekenweek!!
MR
groep 1-2 vrij!!
GMR
Literaire avond
Herfstvakantie!!
Luizencontrole
koffieuurtje
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Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Jaarvergadering ouderraad en data overleggen
Volgende week donderdag, 27 september 20.00 is de jaarvergadering van de ouderraad.
Hierin wordt teruggekeken op de activiteiten en de kosten van het afgelopen jaar. Dit is ook
het moment waarop de begroting voor 2018-2019 vastgesteld wordt.
In de bijlagen in de mail vindt u de stukken ter voorbereiding op dit overleg.
Ouderraad-overleggen zijn, net als medezeggenschapsraad-overleggen, altijd openbaar. U
bent dan ook van harte welkom aan te sluiten.
De data van de ouderraad-overleggen dit schooljaar zijn:
27 september 2018
15 november 2018
17 januari 2019
14 maart 2019
9 mei 2019
6 juni 2019
Deze data staan niet in de papieren schoolagenda.
De overleggen starten altijd om 20.00 en zijn op school.

Ontvangen verslag MR en OR
Indien u niet (altijd) aanwezig wilt/ kunt zijn bij de medezeggenschapsraad of ouderraad,
maar wel wil weten wat er besproken is, kunt u bij Marieke aangeven, dat u graag het
verslag van elke bijeenkomst wilt ontvangen per mail. Marieke is te bereiken via
marieke.bouwman@3hoek.nl

Data kledinginzameling:
De inzameling van kleding, speelgoed e.d. vinden dit schooljaar plaats op:
woensdag 24 oktober ‘18, woensdag 13 maart ‘19 en woensdag 19 juni ‘19.
De opbrengst van de kledinginzameling komt via de ouderraad ten goede aan de kinderen op
onze school.

Toestemmingsformulieren persoonsgegevens
Bijna iedereen heeft het toestemmingsformulier persoonsgegevens ingevuld en ingeleverd.
Wij hebben hiervan een duidelijk overzicht per groep gemaakt, zodat leerkrachten snel
kunnen zien bij wie wat wel en niet mag. In ieder geval zijn wij heel blij dat iedereen
toestemming heeft gegeven voor foto’s op Klasbord, voor de klassenlijst, voor het doorgeven
van het e-mailadres aan de bouwouders en toestemming voor het maken van foto’s en film
tijdens het vieren van de verjaardag op school. Ter herinnering willen we u nogmaals met
klem vragen geen foto’s van andere kinderen, waarover u geen contact hebt gehad met de
betreffende ouders, te delen op social media.
Wat betreft Facebook, onze website, andere websites en filmen voor scholing geeft lang niet
iedereen toestemming. Voor degenen die wel toestemming gegeven hebben, weet dan dat
wij op Facebook of websites nooit namen zullen noemen van kinderen en nooit foto’s met
ontbloot bovenlijf zullen plaatsen. En als er gefilmd wordt voor scholingsdoeleinden van
onszelf of stagiaires, zullen we u hier altijd over informeren.
Tot slot voor de paar ouders die dit formulier nog niet ingeleverd hebben, de formulieren
staan nog in de hal in het rek. Vul deze ajb zsm in.
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Terugblik informatieavond
We hebben veel positieve reacties ontvangen op de informatieavond. Vooral de afwisseling
van de presentaties en gespreksronde werden door veel ouders op prijs gesteld. Ook als
team hebben wij dit heel positief ervaren. Grote ouderbetrokkenheid in de gesprekken aan
de tafels.
Daarnaast hebben we op de evaluatieformulieren enkele tips gekregen voor nieuwe
onderwerpen, wat we vast moeten houden of nog zouden kunnen verbeteren in de opzet en
de onderwerpen. Deze tips houden we zeker vast voor volgend schooljaar.
Wat ook fijn is, is dat de meeste ouders ook hun naam hebben ingevuld. Hierdoor kunnen we
bij enkele ouders nog even terugkomen op iets wat zij opgeschreven hadden. Dat maakt
lijntjes kort.
Al met al kijken we terug op een fijne, informatieve avond.

Opbrengst gespreksronden ouderbetrokkenheid en oudercommunicatie
Alle informatie op de flaps hebben we verzameld. Het een spreekt voor zich en het ander
vraagt nog de nodige toelichting. Die toelichting zal nog komen wanneer we de opbrengsten
als team stukje bij beetje gaan verwerken. De tips, ideeën en verbetervoorstellen zijn enorm
divers. Het een is makkelijk in te passen en het ander vraagt meer overleg en afstemming.
We zullen u op de hoogte houden van de stappen die we hierin zetten. Dit zullen stappen zijn
als het starten met het portfolio, waarin kinderen, leerkrachten en ouders met elkaar tot op
zekere hoogte in “gesprek” kunnen. Maar bijvoorbeeld ook de uitnodiging om mee te komen
denken over een bepaald onderwerp.
We houden u op de hoogte.

Link Google-agenda OBS De Driehoek
Een van de ideeën die uit de gespreksrondes rond ouderbetrokkenheid en -communicatie
kwam, was het delen van de Google-schoolagenda. Bij deze de link waarmee u de
activiteiten op school kunt toevoegen aan uw eigen digitale agenda.
https://calendar.google.com/calendar?cid=aW5mb0AzaG9lay5ubA

Communicatie/ informatie naar ouders
Ook werd duidelijk uit de flappen dat er onduidelijkheid/ onvoorspelbaarheid is in de
communicatie/ informatieverstrekking naar ouders.
Enkele afspraken:
De nieuwsbrief komt 1x per maand op donderdag per mail. De datum van de nieuwsbrief
staat in de schoolagenda.
In de nieuwsbrief staan zaken die de hele school aangaan en de in bijlagen vindt u aanbod
van externen.
Andere tussentijdse mails proberen we ook zoveel mogelijk op donderdag te versturen.
Een papieren versie van de nieuwsbrief staat daarna ook in de rekjes, links in de entree.
Hier vindt u ook andere formulieren die bij de nieuwsbrief zaten.
Klasbord wordt gebruikt door de leerkrachten om een inkijkje te geven in een bepaalde
activiteit èn om belangrijke informatie over de groep te delen en oproepen voor hulp/
materialen ed te doen. Dit is echt de communicatielijn voor de groepszaken.
Mocht u hierover nog vragen hebben, stel ze dan alsjeblieft op school.
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Bouwouders, biebouders en luizenouders
Komende week zullen de leerkrachten u benaderen wanneer u zich ingeschreven heeft voor
de rol van bouwouder of biebouder. Nog niet elke groep heeft een mogelijk bouw- of
biebouder. Wellicht zal een leerkracht het u zodoende rechtstreeks vragen.
Helaas zijn er geen extra inschrijvingen voor luizenouder. Mocht u op maandagochtenden af
en toe in de gelegenheid zijn, blijf dan na een vakantie even kijken hoe dit gaat. Misschien
valt het u wel mee.

Startgesprekken
We kunnen wel zeggen dat de startgesprekken door iedereen positief ervaren zijn. Op alle
evaluatieformulieren wordt positief gereageerd op het idee achter de startgesprekken en
(soms met nog iets van aarzeling in het belang van het kind) op het gesprek. Veel
enthousiaste reacties op het het gesprek in de Driehoek ouder-kind-leerkracht(en), maar ook
enkele nog zoekende reacties. Daar waar leerkrachten en ouders samen de tijd verdeelden,
eerst met het kind en daarna nog even zonder kind, werd zonder uitzondering enthousiast
gereageerd. Daar was al een oplossing gevonden voor de vraag die ook tijdens de
informatieavond gesteld was: “Wat als je dingen wil bespreken, waarvan je niet wilt dat je
kind die (al) hoort?”
Ook hebben we van jullie een aantal tips gekregen. Soms ook tegenstrijdige tips.
Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen, zijn de overige gesprekken en ook de verslagen nog
niet gepland. Wij gaan met deze ervaringen op zak aan de slag, zodat we een nieuw voorstel
zo snel mogelijk in de MR kunnen bespreken.

Volgende nieuwsbrief

25 oktober 2018

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Bijlagen
Gratis inloopspreekuur
Praktijk voor logopedie B.T.C. van der Heijden
Paramedisch Centrum Laarbeek

PRAKTIJK
Molenstraat 9B

U kunt bellen voor een
vrijblijvende afspraak
wanneer het u uitkomt

BS DE HEINDERT, OBS DE DRIEHOEK,
PSZ DE RAKKERTJES en KINDEROPVANG
"KLIMOP"
Schoolstraat 1

BS DE BRUKELUM

02-11-2018,
18-01-2019,
22-03-2019,
17-05-2019
IN DE HAL BIJ PSZ EN KINDEROPVANG
TUSSEN 08.30 UUR EN 09.15 UUR.

05-10-2018,
14-12-2018,
15-02-2019,
14-06-2019

Broekelingstraat 2

TUSSEN 08.30 uur en
09.00 uur

Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Informatieavond GGD

Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak
van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen.
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor
ouders van kinderen met poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat
kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij
ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1
tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact
hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers.
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De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en
praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De
kosten voor deze avond zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.

Peuter- / kleuterviering

Op zondag 30 september is er een
peuter- / kleuterviering in de Michaëlkerk
in Beek en Donk. De viering begint om 10:00 uur.
Het thema is deze keer het scheppingsverhaal.
Alle kinderen mogen een dierenknuffel meenemen.
De viering is vooral gericht op kindjes van 2 tot 6 jaar, maar uiteraard is
iedereen van harte welkom!
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Opgaveformulier voor kandidaat
Jeugdprins / Jeugdprinses / Jeugdraad 2019
Voornaam : …………………………………………………………………
Achternaam : …………………………………………………………………
Adres

: …………………………………………………………………

Telefoon

: …………………………………………………………………

Geboortedatum: …………………………………………………………………
School/groep : …………………………………………………………………
(waar je nu in zit)

Ik wil Jeugdprins of Jeugdprinses worden omdat:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik wil lid van de Jeugdraad worden omdat:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Inleveren vóór 30-09-2018 bij Liesbeth van den Heuvel, Lijsterstraat 18, Aarle-Rixtel
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Annatheater
Beste mensen,
Op 29 september gaat "As You Like It" in première in het Annatheater. Een bewerking van
het stuk van Shakespeare gespeeld door 9 jongeren van onze Jeugdtheaterschool. Het stuk
wordt met verve en veel creativiteit gespeeld door jongeren die al bewezen hebben een
volwassen stuk op de planken te kunnen zetten.
Het zou super fijn zijn als u het artikel, als bijlage gestuurd, in uw bulletin zou kunnen
plaatsen. Deze voorstelling is een leuke manier om de kinderen kennis te laten maken met
één van de grootste toneelschrijvers aller tijden.
Misschien speelt een kind die bij u op school heeft gezeten of nog zit in het stuk? De spelers
zijn: Pepijn van den Berg, Rubén-Fernando Vargas Domínguez, Bart de Groot, Eva van
Hemert, Fenne Kusters, Enna Miličević, Joey Strijbosch, Floris Udink en Mosa Veldhuizen
Reacties op onze laatste voorstelling “Young Hearts”:
Mieke Chatrou (educator/projectmedewerker bij CultuurContact Helmond)
"Wat een prestatie, wat een kanjers. Ik heb enorm genoten vanavond! Echt, wat werd er
goed gespeeld! Ik ben zwaar onder de indruk."
Tim van Dijk (theaterwetenschapper, hoofd Kunst en Cultuur bij Kunstkwartier Helmond)
"Wat een geweldige voorstelling. Wat een grandioze acteurs. En wat een geweldige spel.
Zeker bij zo'n en zulke actuele onderwerpen. In één woord "WOW" !!"
Thérèse Hoes (regisseur en oud-docente Amsterdamse Toneelschool en
Kleinkunstacademie) en Henk Wouters (regisseur):
"Alweer een voorstelling om van te smullen !

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

