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Roy Vingerhoets
(8 jaar)
Lotte Adriaansen
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Evi Wouters
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Ties van Rijzingen
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Yenthe Antonis
(4 jaar)
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(10 jaar)
Maud Bastiaanse
(8 jaar)

We wensen alle jarigen van harte proficiat.

Van de directeur.
Beste ouders, verzorgers,
De kop is er weer af. We zijn allemaal weer hard aan het werk na een heerlijke vakantie. De scholen
gonzen weer van bedrijvigheid en de sfeer zit er goed in.
Vorige week vrijdag heeft de sportdag plaatsgevonden onder uitstekende omstandigheden. Wij waren
uiteraard weer heel erg blij dat er ouders bereid waren om te helpen. Bedankt voor deze
ondersteuning! Ook dank aan allen die zich met het organiseren hebben bezig gehouden.
De afgelopen twee weken zijn op alle scholen informatieavonden geweest en binnenkort volgen de
kennismakingsgesprekken.
In de presentaties van het algemene gedeelte van de informatieavonden hebben we aandacht besteed
aan die punten waar we ons dit jaar extra mee bezig gaan houden. Een van die punten is de verdieping in
het ‘in gesprek gaan’. Leerkrachten volgen scholing om zich meer technieken en vaardigheden eigen te
maken met als doel: meer zelfstandigheid, eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de kinderen te
bewerkstelligen. Het zal u inmiddels niet meer vreemd voorkomen.
Ook zal in dit jaar in groep 4 en 7 (op de Clemensschool eenmalig groep 8) de NSCCT worden
afgenomen. Dit is een niet schoolse cognitieve test waarmee we het leerpotentieel van een leerling in
beeld kunnen brengen. Deze extra informatie draagt bij aan een betere afstemming van datgene wat we
van een kind mogen verwachten en van de prestaties.
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We gaan ons voorbereiden op nieuwe schooltijden. De eerste gesprekken met Nummereen zijn gaande.
Deze kinderopvangaanbieder heeft ons beloofd om in januari met een passend aanbod te komen, ook
voor de woensdagmiddag die dan pas om 14.15 begint.
We gaan dit jaar ook verder met de ontwikkeling van de rapporten en portfolio’s. We houden
nauwlettend in de gaten of de nieuw ingeslagen weg ook die verbeteringen oplevert die we voor ogen
hadden.
Nog even in herinnering: 5 oktober zijn de kinderen thuis, want dan gaan wij met elkaar o.l.v. de
professionele begeleiders, Ben Flierman en zijn zoon Arjan, aan het studeren.
Er is nog veel meer waar we ons mee bezig houden, maar voor dit eerst infoblaadje is dit zo wel genoeg.
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de herfstvakantie staat al weer voor de deur. Over drie weken is
het alweer zover. Als het weer zo blijft begint het zomaar op een verlengde zomervakantie te lijken…..
Ik wens u alle goeds toe.
Met een vriendelijke groet,
Bas van den Bosch
_________________________________________________________________________________
Mededelingen.

1. Woendag 5 oktober is het studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
2. Donderdag 6 oktober wordt de kinderboekenweek op onze school
geopend.
3. Maandag 17 en dinsdag 18 oktober vinden de eerste oudergesprekken
van dit schooljaar plaats. Zie ook verderop in dit infoblad.
4. Woensdag 19 oktober staat de jaarlijkse herfstwandeling in groep 1/2 op de planning
5. Vrijdag 21 oktober is het weer continurooster van 8.30 uur tot 14:00 uur.
6. Op vrijdag 21 oktober vindt op school de eindronde voorleeskampioenschappen plaats voor de groepen 3
t/m 8. De winnaar hiervan mag naar het kampioenschap van de Gemeente Reusel-De Mierden.
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Maandkalender oktober 2016
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2
Hulsel kermis

3 lesweek 5

4

5
Studiedag 1
Alle leerlingen
zijn vrij.

6
Opening
Kinderboekenweek op school

7

8

9

10 lesweek 6
Goed Gedaan
les 3

11
MRvergadering

12

13

14

15

16

17 lesweek 7

18
Jac Naus: verhaal
vertellen 2.

21
Voorleeskampioenschappen
School.

22
Herfstvakantie

23
Herfstvakantie

29
Herfstvakantie

30
Herfstvakantie

Oudergesprek
ken
24 lesweek 8
Herfstvakantie

19
Herfstwandeling
groep 1/2

20
Volgende infoblad

Oudergesprek
ken

25
Herfstvakantie

Continurooster:
08:30 – 14:00 uur
26
Herfstvakantie

27
Herfstvakantie

31
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Nieuwe leerling.
In oktober gaan er weer nieuwe leerlingen starten op onze school
- Ties van Rijzingen
- Juup van den Broek
- Yenthe Antonis
We heten ze van harte welkom en hopen dat ze zich gauw op onze school thuis voelen.
_________________________________________________________________________________
Oudergesprekken:
Op 17 en 18 oktober staan de eerste oudergesprekken van dit jaar weer gepland.
Deze week heeft u per mail een brief toegestuurd gekregen met daarin de uitnodiging. Het is ook bijgesloten in dit
infoblad.
Wilt u het onderste strookje invullen en op school afgeven of uw keuze van dag en tijd kenbaar maken via mail voor
6 oktober aan info@kempenkind.nl.
Bij voorbaat dank.
_____________________________________________________________________________
Kinderboekenweek:
Dit jaar staat de kinderboeken week in het thema van opa’s en oma’s met het motto; “Voor altijd jong”.
De officiële start van deze kinderboekenweek is op 5 oktober. I.v.m. de studiedag zullen wij de kinderboekenweek
bij ons op school op 6 oktober openen.
Op de Clemensschool duurt de KBW tot en met 21 oktober.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbiblitoheek uit te breiden met de nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?





U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de winkel of op
bruna.nl – en levert de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen t/m 16 oktober 2016 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Brunawinkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Prijsvraag: Doe mee & win!
Naast het sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb, kunt u ook nog eens meedoen met een leuke prijsvraag!
De prijzen zijn een exclusieve voorpremière van de nieuwe bioscoopfilm ´Mees Kees langs de lijn´ voor een hele
schoolklas én een aantal setjes kaarten voor de officiële premiere van de film, waarbij de cast ook aanwezig is.
Deelnemen aan de prijsvraag kan via bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.
_________________________________________________________________________________
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Van de ouderraad:
De ouderraad verwelkomt graag nieuwe leden. Dit schooljaar zijn er weer twee nieuwe gezichten bijgekomen die
het team versterken. Zonder ouderraad vallen veel leuke activiteiten op school weg. Dat zou natuurlijk erg
jammer zijn.
Samen met u maken we het onderwijs . U draagt toch ook bij aan een fijne basisschooltijd van uw kind(eren)?!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR, Fieke Amting.
Fam.amting@hotmail.com, 06-41311526 of met Roy Jacobs, Teamleider Clemensschool.
_________________________________________________________________________________
De ouderbijdrage
Het schooljaar is weer gestart. De tijd om de jaarlijkse ouderbijdrage te voldoen. De ouderbijdrage voor het
schooljaar 2015-2016 is vastgesteld op € 25,-- per kind. De ouderbijdrage zorgt er voor dat wij gedurende het
schooljaar diverse activiteiten kunnen organiseren. Wij gebruiken het geld voor een cadeautje voor de leerkrachten,
het schoolreisje, de spelletjesdag, de sinterklaas- en kerstviering en andere activiteiten.
Wij vragen u daarom om € 25.-- per kind over te maken op
rekeningnummer NL29 RABO 0126600538
t.n.v. Ouderraad Clemensschool, Hulsel.
Graag ontvangen wij het bedrag nog voor de herfstvakantie.
Bedankt,
De Ouderraad
_________________________________________________________________________________
Nacontrole luizen
Op donderdag 6 oktober zal om 08:30 uur de luizen-nacontrole plaatsvinden.
_________________________________________________________________________________
Nieuws van Nummereen
Het nieuwe schooljaar is alweer even bezig. We verwelkomen alsnog graag Jens, Yenthe, Juup en Ties die vanaf de
start van het nieuwe schooljaar bij ons op de Clup spelen. Heel veel speelplezier!
Stilletjes aan loopt de zomer op zijn eind en maken we ons op voor de herfst. Dat betekent dat we ook op de
Clup in herfstsfeer komen. Het activiteitenprogramma voor de herfstvakantie is dan ook al klaar; we gaan lekker
griezelen met Halloween als thema. Weten wat er zoal op het programma staat? Bekijk het hier:
www.nummereen.com/vakantieprogramma.
OPROEP: Op vrijdag kan er ook TSO verzorgd worden als er 5 leerlingen zijn. Momenteel komen
we één leerling tekort. Indien u graag toch gebruikt maakt van TSO op vrijdag, neem dan contact
op met Roy Jacobs, teamleider Clemensschool, rjacobs@kempenkind.nl
Wat staat er verder nog op het programma op Clup Hulsel?
- Op 23 september hebben wij ons slaapfeest op de Clup gehouden. We hebben met zijn allen in de gymzaal
geslapen. Het was super gezellig en een groot succes!
- 20 september is er een nieuwe sportperiode bij Click begonnen. Ook wij doen weer mee. Deze periode sluiten
we aan in Lage Mierde en gaan we vooral buitenactiviteiten doen.
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- In de week van 10 tot 14 oktober is het weer opa- en omaweek. Alle grootouders zijn deze week van harte
welkom om een kijkje te nemen bij hun kleinkind(eren) op de Clup. We hopen dat we veel opa’s en oma’s mogen
begroeten!
________________________________________________________________________________
Beste ouders,
Op maandag 17 oktober en dinsdag 18 oktober vinden de oudergesprekken plaats in alle groepen.
U kunt uw voorkeur via onderstaand strookje kenbaar maken.
Enkele belangrijke opmerkingen:
* We zouden graag om ongeveer 18.00 uur met de gesprekken willen beginnen.
* Voor alle leerlingen zijn 15 minuten beschikbaar. Mocht u hieraan niet genoeg hebben, dan kunt u
altijd een nieuwe afspraak maken met de betreffende groepsleerkracht.
* Op onderstaande strook is het mogelijk uw voorkeur voor een bepaalde dag aan te geven. Wilt u
dit strookje vóór donderdag 6 oktober inleveren op school. Op dinsdag 11 oktober krijgt u het
briefje terug met de dag en de tijd waarop u wordt verwacht voor het gesprek.
* U kunt dit briefje ook digitaal terugsturen naar info@clemensschoolhulsel.nl
Met vriendelijke groet,
Team Clemensschool.
........................................................................................................................................
De ouders van:

tijd (niet invullen, doet de leerkracht)

1. ____________________

__________ uur

2. ____________________

__________ uur

3. ____________________

__________ uur

hebben voorkeur voor

maandag 17 oktober

0

dinsdag 18 oktober

0

geen voorkeur

0

Handtekening:
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Halloween 2016

Beste jongens en meisjes,
Ook dit jaar wordt er tijdens Halloween weer een trick or
treat georganiseerd voor alle Hulselse kinderen, en wel op
zaterdag 5 november van 18.00 – 20.00 uur. Voor de
kinderen van groep 5 t/m 8 is er aansluitend een spooktocht
tot ca 22.00 uur. We vragen dit jaar een eigen bijdrage van
€1,50 per kind.
Geef je snel op door onderstaand strookje in te vullen en vóór 24 oktober samen met het
geld, in de brievenbus te doen bij Berry Vingerhoets, Smeelakkers 4, of Mark van Rijzingen, Van
Wagenbergstraat 1B.
We zien je graag op zaterdag 5 november in je griezeligste outfit om 18.00 uur op school. Tot
dan!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, …………………………………………………………………………… (naam)
o Wil graag meedoen aan de trick or treat
o Wil graag meedoen aan de spooktocht
Mijn papa/mama ………………………………………………………… (naam)
o Wil graag helpen met de trick or treat
o Wil graag helpen met de spooktocht
o Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen worden ook ingedeeld bij een
groepje

Infoblad Clemensschool Hulsel oktober schooljaar 2016 - 2017

Infoblad Clemensschool Hulsel
Informatieblad oktober 2016 Clemensschool Hulsel

PSV op zoek naar voetbaltalent
tijdens Jonger Oranje Talentendag
Speuren naar nieuwe Memphis

Voetballen in het shirt van een profclub zoals
dat van landskampioen PSV, dat is een droom
voor veel kinderen. Dinsdag 25 oktober, in de
herfstvakantie, kan deze droom in vervulling
gaan. PSV gaat namelijk tijdens de Jonger Oranje Talentendag op
zoek naar voetbaltalent in de regio Tilburg. Locatie van deze voetbaldag is het
complex van vv ZIGO.

De hele dag voetballen, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken en uitgebreid bekeken
worden door de scouts van PSV. Dat zijn de ingrediënten waar ruim 274 jongens en
meisjes – geboren tussen 2005 en 2011 – van smullen tijdens de Jonger Oranje
Talentendag bij vv ZIGO.
Tijdens de Jonger Oranje Talentendag wordt een 4 tegen 4 toernooi gespeeld en krijgen de
keepers een speciale clinic onder begeleiding van professionele keeperstrainers. Alle
jongens en meisjes krijgen de kans om hun droom te verwezenlijken: een stage bij PSV
en/of een plek in de Jonger Oranje (regio)selectie.

De scouts van PSV selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers voor de drie Jonger
Oranje Regioselecties ‘Tilburg’ in de leeftijdscategorieën Onder 9 jaar, Onder 11 en Onder 13. Zij gaan
meedoen aan de grote Jonger Oranje Finals aan het einde van het seizoen. Daar worden drie Jonger
Oranje teams geselecteerd door de scouts van alle meewerkende profclubs. Jonger Oranje is het
talententeam dat een seizoen lang tegen profclubs speelt en deelneemt aan internationale toernooien.
Sinds de oprichting in 2007 hebben meer dan 85 kinderen via Jonger Oranje de overstap gemaakt naar
een profclub. Een recent voorbeeld daarvan is Adam Zaian (12), hij speelde afgelopen seizoen in Jonger
Oranje O13. Tijdens zijn periode bij Jonger Oranje is Adam positief opgevallen bij de scouts van FC
Utrecht. Komend seizoen mag hij zijn voetbalkwaliteiten laten zien bij de jeugdopleiding van de
Domstedelingen.
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Hoe denkt u over het drinken van alcohol door uw minderjarige kind? Denkt u dat u invloed heeft op het
drinkgedrag van uw kind? Werkt het stellen van regels rondom alcohol wel of juist niet? Hoe gaan ze in de
sportkantine om met alcohol? Dit zijn allerlei vragen waar u tegenaan kunt lopen. Daarom organiseren wij een
thema themabijeenkomst over alcohol. U bent van harte welkom!
Woensdag 5 oktober
Aanvang 19.30 uur
Zaal de Bijenkorf
Myrthaplein 8, Hooge Mierde
Kinderarts Nico van der Lely verzorgt deze avond een interactieve
lezing. Hij heeft onder andere het boek ‘De alcoholvrije puber’
geschreven. Hij vertelt over alcohol en zijn ervaringen met
alcoholvergiftiging. Ook gaat hij uitgebreid in op de vraag hoe men met
jeugd en alcohol om kan gaan. Hierbij is er ook voldoende ruimte voor
uw vragen en opmerkingen. Er is speciale aandacht voor het onderwerp
sport en alcohol. Met interactief theater wordt vervolgens ingegaan op
situaties die zich kunnen voor doen rondom het thema.
U kunt zich aanmelden via www.reuseldemierden.nl.
Speciale acties
We hebben twee leuke acties bij deze bijeenkomst. Onder de
aanwezigen worden 5 exemplaren van het boek De alcoholvrije puber
verloot! Daarnaast ontvangt uw sportvereniging (of de sportvereniging
van uw kind) € 5,- voor uw deelname aan de bijeenkomst. Kijk voor de
deelnemende verenigingen en de voorwaarden op onze website.
Vragen?
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op
www.reuseldemierden.nl. U kunt ook contact opnemen met Marit van Dooren. Zij is bereikbaar via
m.vandooren@reuseldemierden.nl of (0497) 650 010.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

de heer Peter van de Noort
Wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Zorg en Jeugdbeleid
T (0497) 650 149
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