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We wensen alle jarigen van harte proficiat.

Infoblad Clemensschool Hulsel november schooljaar 2016 - 2017

Infoblad Clemensschool Hulsel
Informatieblad november 2016 Clemensschool Hulsel

Van de directeur.

Beste ouders,
De herfstvakantie staat voor de deur. Het is allemaal ontzettend snel gegaan. Even een paar korte opmerkingen:
Met het invoeren van de wet ‘werk en zekerheid’ werden wij geconfronteerd met invallers die nu niet meer dan 6
contracten mogen hebben. Een contract kan een hele zwangerschapsverlof periode omvatten, maar ook één
middag. U begrijpt, een lastige situatie. Onderwijs stichting KempenKind is echter proactief geweest en heeft maar
liefst 16 extra personeelsleden benoemd om het één en ander te kunnen opvangen. Ook hebben we een externe
partner in huis gehaald die er voor zorgt dat we toch op tijd invallers zouden moeten kunnen krijgen. Nu blijkt
echter dat de spoeling op de invalmarkt erg dun is geworden en tot onze schrik is het nu al een paar keer
voorgekomen dat er geen invallers beschikbaar zijn. Dit is een zorgelijke situatie. Natuurlijk doen we ons uiterste
best om de beste oplossingen te kiezen, maar het zou in de toekomst kunnen voorkomen dat we het niet meer
kunnen regelen. In het meest extreme geval zou dat kunnen betekenen dat we een klas naar huis moeten sturen.
Ik benadruk hier, dat dit een uiterste middel is, maar ik vind het mijn eerlijke plicht u hier wel voor te
waarschuwen.
Iets heel anders is dat wij op dit moment ontzettend blij zijn en de kinderen in
het bijzonder, dat Jac Naus op zijn creatieve en bijzonder inspirerende manier,
de kinderen verhalen komt vertellen. Op deze manier krijgen de kinderen de
wortels van onze cultuur mee en wordt hun fantasie geprikkeld. Jac doet dit
geheel vrijwillig en daar zijn we hem erkentelijk voor.
We krijgen enthousiaste reacties van ouders en kinderen.
Ik wens u allemaal een hele fijne, sfeervolle herfstvakantie toe.
Met een vriendelijke groet,
Bas van den Bosch

Mededelingen.

1. Zaterdag 5 november wordt er weer een Trick or Treat georganiseerd.
Geef je voor 24 oktober op! (zie verderop in dit infoblad)
2. Woensdag 9 november is het Nationaal Schoolontbijt. We eten dan ’s
morgens weer gezamenlijk op school!
3. Op donderdag 10 november willen we alle verlichting van de fietsen van
groep 7/8 controleren. Zeker zo belangrijk nu het donker wordt! Zorg dat alles werkt!
4. Maandag 14 november is het studiemiddag. Alle leerlingen zijn dan ’s middags vrij.
5. Dinsdagmiddag 15 november gaat groep 7/8 naar het gemeentehuis om deel te nemen aan Democracity en
op 18 november is de workshopdag voor alle leerlingen van groep 7/8.
6. Zondag 20 november is het open dag op het Pius X college in Bladel.
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Maandkalender november 2016
maandag

dinsdag

Lesweek 8

woensdag

donderdag

1

2
Hoofdluiscontrole.

3

7 lesweek 9

8

9
Nationaal
Schoolontbijt.

10
Verlichtingcontrole
Groep 7/8

14 lesweek 10

15
Democracity
groep 7/8
13:15 – 15:15

16

17

Goed Gedaan les
4

vrijdag
4

zaterdag

zondag

5
Trick or
Treat

6

11

12
Aankomst Sint
in NL.

13
Intocht
Sinterklaas in
Hulsel

18
Groep 7/8
Workshopdag
Pius X

19

20
Open dag Pius
X college Bladel

25

26

27
Juf Petri Jarig

Tafeltjesweek

Studiemiddag.
Leerlingen ’s
middags vrij.
21 lesweek 11

Jac Naus vertelt.
22

23

24

Goed Gedaan les
5
Week van de
mediawijsheid 2016
28 lesweek 12
Tafeltjesweek

29

30

Tentoonstelling
Surprises groep
5 t/m 8

Nieuwe leerling.
In oktober gaan er weer een nieuwe leerling starten op onze school

-

Pim de Lepper

We heten hem van harte welkom en hopen dat hij zich gauw op onze school thuis voelt.

Infoblad Clemensschool Hulsel november schooljaar 2016 - 2017

Infoblad Clemensschool Hulsel
Informatieblad november 2016 Clemensschool Hulsel
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 rjacobs@kempenkind.nl.

De ouderbijdrage
Het schooljaar is al weer op volle toeren. De tijd om de jaarlijkse ouderbijdrage te voldoen. De ouderbijdrage voor
het schooljaar 2016-2017 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

Sint en Surprise
Op vrijdag 2 december zal Sint met zijn Pieten bij ons in Hulsel de school bezoeken.
Alle leerlingen van groep 1/2 zijn dan ook van harte welkom om dit feest te vieren!
Groep 5 t/m 8 heeft die dag een surprisemiddag.
De surprises worden in de week ervoor tentoongesteld in de gangen van school zodat iedereen ze kan
bewonderen.
Neem je surprise dus al op maandag 28 november mee naar school. Of zet ‘m na schooltijd op een mooi plekje!

Pius X- college 18 nov.
Groep 7/8 gaat op vrijdag 18 november deelnemen aan ‘de workshopdag’ van het Pius X-college.
De kinderen maken dan een dag in het voortgezet onderwijs mee. Het programma bestaat uit 6
verschillende lessen van een half uur in theoretische en praktische vakken.
We vertrekken die dag om 8.15 uur met de fiets vanaf school. Juf Lotte begeleidt de kinderen samen met een
ouder.
De kinderen moeten zelf voor een lunchpakket zorgen.
Deze dag duurt tot ongeveer 14.00 uur. De kinderen mogen dan, als we terug zijn op school meteen naar huis.
Dat kan dan vóór 15.15 uur zijn.
U kunt bij Juf Lotte of Meester Roy aangeven als het gewenst is dat uw kind op school wacht tot 15.15 uur.
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NSCCT:
Niet Schoolse Cognitieve Capaciteitentest groep 4 en 8
In de week van 7 november wordt er in de groepen 4 en 8 de NSCCT afgenomen.
NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. We hebben u hierover geïnformeerd tijdens de
algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar.
Doel van het onderzoek
De NSCCT is een groepsonderzoek en biedt zicht op de leermogelijkheden van
de leerlingen. Het meet dus niet de schoolse vaardigheden. Hiervoor gebruiken
we onze eigen methodetoetsen en ons leerlingvolgsysteem.
De meeste leerlingen presteren op school in overeenstemming met hun
leermogelijkheden. Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in
werkelijkheid kunnen: ze presteren onder hun niveau, terwijl andere kinderen
bijvoorbeeld door een goede motivatie en/of werkhouding juist boven hun niveau
presteren.
De NSCCT helpt om de diverse groepen leerlingen op te sporen. De school kan
vervolgens op basis van de resultaten uit het NSCCT onderzoek het onderwijs nog beter afstemmen op het
ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De kans op leersucces van leerlingen wordt zo vergroot.
Opzet van het onderzoek
 De kinderen worden getest met behulp van de NSCCT (niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test)
Nadere informatie vindt u op www.nscct.nl.
 Dit gebeurt groepsgewijs door Loes Lavrijsen-Kuijken, een van de orthopedagogen van Centrum Passend
Onderwijs KempenKind. De groepsleerkracht is eveneens aanwezig bij dit onderzoek.
 In de week voorafgaande aan het onderzoek vindt er in groep 4 een proefafname plaats zodat de
kinderen al wat kunnen wennen.
 De test duurt ongeveer één uur.
 De resultaten worden door Loes Lavrijsen-Kuijken met de leerkracht en met de Intern Begeleider
besproken. Hierbij wordt tevens een vergelijking gemaakt tussen de resultaten op de NSCCT, de
didactische vorderingen zoals die voorkomen in het leerlingvolgsysteem (LVS CITO) en de
observatiegegevens van de leerkracht.
 De school brengt de ouders op de hoogte van de resultaten tijdens de rapportbespreking in februari. Dit
lijkt laat maar indien de uitslag overeenkomt met onze verwachtingen zien we ook geen noodzaak om
eerder bij elkaar te komen. Indien de resultaten wél een opvallend ander beeld van uw kind laten zien
zullen we op korte termijn een afspraak met u maken.
Als u nog vragen heeft of als u geen toestemming geeft voor dit onderzoek kunt u contact opnemen met Arno
Rooijackers, arooijackers@kempenkind.nl
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Nummereen

Buitenschoolse opvang op woensdag-en vrijdagmiddag?
Op dit moment organiseert Nummereen Kinderopvang naschoolse opvang in Hulsel op maandagmiddag,
dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Wij hebben enkele vragen gekregen van ouders over de mogelijkheid van
opvang op de woensdagmiddag en vrijdagmiddag in Hulsel.
Dit heeft te maken met het feit dat ouders al nadenken hoe het werk- en opvangrooster eruit moet gaan zien in
het volgende schooljaar als het continue rooster ingevoerd wordt.
Gevraagd wordt wat het aanbod is van Nummereen met de nieuwe schooltijden.
Nummereen Kinderopvang zal het BSO aanbod aanpassen aan de tijden van de school. Dus we starten eerder,
om 14 15 uur. Of we het volgende schooljaar ook op woensdagmiddag en vrijdagmiddag starten, is afhankelijk
van het aantal kinderen.
Wij kunnen starten met aanmelding van 5 kinderen op dezelfde middag.
Dus graag komen wij in contact met ouders die ook opvang willen op die middagen..
Voor informatie kunt u bellen naar Nummereen 0497-51 78 14 of u kunt uw vraag en/of interesse mailen naar
info@nummereen.com
NB het uurtarief voor het komende jaar is nog niet bekend, maar we kunnen wel op basis van dit jaar een
proefberekening maken voor u. Na 1 december a.s is het uurtarief voor 2017 wel bekend.
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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
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Op zondag 6 november organiseert korfbalvereniging DDW van 10.00u tot 12.00u een
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in gemeenschapshuis De Schakel in
Hooge Mierde. Ook is het mogelijk om babyuitzet te kopen.
Als je wilt dat jouw kleding en/of speelgoed verkocht wordt, dan dien je je aan te
melden. Dit kan op het volgende e-mailadres: beursddw@hotmail.com. Je ontvangt dan
een persoonlijke code en verdere informatie. Van het bedrag dat voor de kleding en het
speelgoed gevraagd wordt, gaat 25% naar de organiserende korfbalvereniging.
Op de volgende momenten is het mogelijk om spullen in te leveren:
- maandag 17 oktober 2016 van 19.00u tot 21.00u in gemeenschapshuis De Schakel te
Hooge Mierde
- zaterdag 29 oktober 2016 van 10.00u tot 12.00u in gemeenschapshuis De Schakel te
Hooge Mierde
Uiteraard dient de ingeleverde kleding en het speelgoed schoon, in goede staat en
eigentijds te zijn. Voor vragen of meer informatie, kun je contact opnemen via het emailadres beursddw@hotmail.com.
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Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 8 november een informatieavond
voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie
over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 8 november in het St. Anna ziekenhuis in 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, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de
sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.
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Platella
Schoolzwemkampioenschap
20 november 2016
Zwembad ‘t Smagtenbocht
Wil jij ook gezellig zwemmen? Doe dan mee met het schoolzwemkampioenschap!
•

Maak met je klasgenoten een team van minimaal 4 en maximaal 7 kinderen, eventueel kinderen van
verschillende leeftijden (uit de groepen 5,6,7 en/of 8), minimaal zwemdiploma A en maximaal 3 kinderen
per team die verbonden zijn aan een zwemvereniging..

•

Je leerkracht heeft inschrijfformulieren. Vul dit formulier helemaal in of laat het door je coach invullen.

•

Lever dit inschrijfformulier samen met de strookjes van je teamgenoten vóór vrijdag 4 november in bij je
leerkracht.

De wedstrijden beginnen om 13.30 uur.
Deelname bedraagt €2,50 (Dit mag je op de dag zelf op het zwembad betalen)
Het wedstrijdprogramma wordt ongeveer een week voor het toernooi via de mail verzonden naar de coach. De
coach brengt jouw op de hoogte van het programma.
Heb je nog vragen over het Schoolzwemkampioenschap?
Neem dan eventjes contact op met de organisatie.

We gaan er een gezellige en sportieve middag van maken!
ZPV Platella
zwemmen.platella@gmail.com
06-45777119
www.platella.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam kind: _________________________________________________________________________
Doet mee met het schoolzwemkampioenschap.
Dit strookje samen met het teamformulier, de strookjes van je teamgenoten voor vrijdag 4 november inleveren bij
je leraar.
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