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Van de directeur:

Beste ouders,
Vandaag ontvangt u een boekje met het uitvoeringsplan continuroosters. Hierin staat beschreven
wat de nieuwe schooltijden gaan worden in het nieuwe schooljaar en hoe we er mee willen omgaan.
Ook Nummereen kinderopvang heeft hieraan een bijdrage geleverd. Ondanks meerder controles staat
er op blz. 3 een vergissing:. i.p.v. vrijdag groep 3 t/m 7 moet er natuurlijk staan vrijdag groep 3 t/m 8.
Excuus daarvoor.
Een positieve sfeer is wat bij mij opkwam toen ik op de open avonden een rondje tussen de scholen
maakte. Leuke en leerzame activiteiten, betrokkenheid en gemoedelijkheid typeert onze scholen. Iets
waar we hard aan werken en zeker ook trots op mogen zijn. Naast de goede sfeer laten de laatste
analyses van onze resultaten zien dat we op een goed niveau presteren.
Het onderwijs is vaak in het nieuws op het ogenblik. Eindelijk dringt het door bij de politiek dat er iets
moet gebeuren en zeker in het basisonderwijs. Hoge werkdruk is niet een beleving, maar een feit. De
salarissen zijn in het primair onderwijs beduidend lager dan in het voortgezet onderwijs, ondanks
gelijkwaardige opleidingen. En niet in de laatste plaats: de steeds grotere klassen en toenemende
zorgvraag waar we mee te maken krijgen. De leraar van nu werkt op minimaal drie niveaus en heeft
daarnaast nog kinderen met individuele programma’s. Ik heb veel respect voor de mensen die iedere
dag weer met zoveel positieve energie en plezier in het werk weer aan de slag gaan. Ik hoop dan ook
dat de kabinetsformatie besprekingen genoeg opleveren om op bovengenoemde problemen een
antwoord te geven.
De meivakantie staat voor de deur. Tijd voor uitrusten en opladen. Ik wens iedereen zonnige dagen toe.
Met een vriendelijke groet,
Bas van den Bosch
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Mededelingen.

1. Op 21 april worden weer de koningsspelen georganiseerd. Zoals ieder jaar gaan we dit met groep 3 t/m 8
vieren in het Pastoorsbos. Na de Koningslunch zullen we tussen 12:30 en 13:00 uur richting het bos
vertrekken. Om 14:00 uur zijn we weer terug op school zodat iedereen
van een welverdiende meivakantie kan genieten.
2. De meivakantie duurt van 22 april tot en met 7 mei. We zien alle
leerlingen graag weer terug met fantastische verhalen op maandag 8 mei
om 08:25 uur!
3. Op dinsdagochtend 9 mei is de Route 8 eindtoets.
4. Op donderdagmiddag is het studiemiddag.
Leerlingen gaan dan van 08:30 uur tot 12:00 uur
naar school en zijn ’s middags vrij.

Studiemiddag
Vanaf 12:00 uur
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Maandkalender mei 2017
maandag
1

8
lesweek 30

dinsdag
2

9
Groep 8:
Route 8 eindtoets

woensdag

donderdag

3

4

10
08:30 uur
Hoofdluiscontrole

11

10:30 uur:
Groep 5-6 Museum
Bewogen Jaren HM

9:30 uur
Groep 7-8 Museum
Bewogen Jaren HM

17

18

vrijdag
5

zaterdag

zondag

6

7

12

13
Juf Fleur jarig

14
Moederdag

19

20

26

27

EHBO-afsluiting groep 7/8
MR vergadering 6
20:00 uur

15

16

lesweek 31

21

Infoblad juni
Ondersteuningsteam

Studiemiddag
Alle leerlingen
’s middags vrij!
22
lesweek 32

23
Jac vertelt

24

Hemelvaart

Teamvergadering 11
15:45 uur
29
lesweek 33

30

25

31

OR vergadering 5
20:00 uur
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Het maandgedicht van groep 8

Voorjaar
Het voorjaar is de leukste tijd van het jaar,
en daarvoor staan wij klaar.
Alle bloemen gaan weer bloeien,
Want de kalfjes staan te loeien.
Er worden allemaal nieuwe dieren geboren,
En die zetten we graag naar voren.
De vogels gaan weer eieren leggen,
En de mensen snoeien de heggen.
Bambi is er ook weer bij,
En ze is altijd blij.
Het word weer lekker weer,
En we zitten gezellig bij het meer.
alle vlinders zijn weer van de partij,
en ze voelen zich vrij.
Alle dieren hebben weer veel power,
Want ze staan vaak onder de shower
Groetjes Pien en Jytte
Nieuwe leerling.
In mei gaan er weer nieuwe leerlingen starten op onze school

-

Milo van Herk
Jelle van Aaken
Stijn Lavrijsen
Niels Adriaansen
Yannick Schollen

We heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich gauw op onze school thuis voelen.
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Goed gedaan
Deze weken werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Eerlijk waar?’ en
‘Vrienden’
‘Eerlijk waar?’
Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet altijd.
Een smoesje vertellen is soms erg gemakkelijk, en een keer opscheppen
kan heel leuk zijn. Maar kinderen kunnen natuurlijk ook echt jokken uit
schaamte of angst voor boosheid en straf of tevens uit protest: omdat ze
het niet eens zijn met de gestelde regels of er gewoon niet aan kúnnen
voldoen.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Over belangrijke dingen moet je eerlijk tegen elkaar zijn, zodat je elkaar kunt geloven en vertrouwen.
• Om niet te kwetsen moet je soms niet té eerlijk zijn.
• Mensen overdrijven soms om indruk te maken, en reclame overdrijft bijna altijd.
Tips voor thuis
• Leg uit waarom u regels stelt en maak ze niet té streng.
• Beloon eerlijkheid! Zorg dat uw kind niet denkt: volgende keer hou ik mijn mond!
• Wanneer u zeker weet dat uw een kind iets ‘fout’ heeft gedaan, laat hem dan niet ‘in de val lopen’. .
Geef het goede voorbeeld door zelf eerlijk en open te zeggen wat u weet en daar duidelijk uw mening over te
geven.
‘Jij bent niet op het speelveldje gebleven, maar stiekem naar het winkelcentrum gegaan. Dat gebeurt niet meer!’
‘Vrienden’:
Vriendschappen zijn voor een kind belangrijk, maar kinderen maken sneller ruzie met hun vrienden dan
volwassenen. Van ruzie maken leren kinderen veel (voor jezelf opkomen, emoties uiten), maar zij moeten ook
leren hoe je ruzies kunt voorkomen of zélf weer goed oplost.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Ook vrienden willen niet altijd hetzelfde.
• Het verschil tussen echte vrienden en internetvrienden.
• Hoe kun je ruzie zélf samen in drie stappen oplossen:

1. rustig worden
2. goed luisteren
3. samen oplossen
Tips voor thuis
• Geef elk kind iedere dag een kwartiertje de volle aandacht die hij niet met broertjes of zusjes hoeft te delen; dat
vermindert de onderlinge concurrentie.
• Geef het goede voorbeeld. Schreeuw niet als u boos bent. En sla zeker nooit. Laat uw kind zien hoe je conflicten
beheerst op kunt lossen.
• Gebruik de klok/de kalender om de tijd eerlijk te verdelen: om de beurt een half uur achter de computer/om de
beurt ‘s avonds kiezen wat we kijken op televisie.
• Doorbreek de negatieve sfeer van een ‘ruziedag’ door samen naar het bos te gaan of een ijsje te gaan kopen.
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Vacatures MR

In het vorige infoblad heeft u het al kunnen lezen. De MR is op zoek naar nieuwe leden.
I augustus 2017 zullen Rob IJpelaar (voorzitter) en Nicole Heesters (secretaris) de MR verlaten.
Hierdoor ontstaan er twee vacatures die we graag door twee nieuwe ouders ingevuld zien worden.
Hiervoor vragen wij jullie aandacht. Welke ouder wil zich verkiesbaar stellen om samen met één andere
ouder, 2 leerkrachten en de leden van de SR overleg te voeren over het beleid van de school en
daarmee de belangen van de kinderen te behartigen?
Meer informatie vindt u onze site;
http://clemensschoolhulsel.nl/bestanden/445624/Vacatures-MR--Clemensschool-Hulsel-2017.pdf
U kunt zich verkiesbaar stellen door voor 8 mei 2017 te mailen naar ijpelaar@gmail.com .

Van de ouderraad:
Tijdens de open avond op de Clemensschool draaide het “Rad” van de
Ouderraad weer op volle toeren.
De opbrengst van €154,80 is een mooi begin voor het aanschaffen van
de picknicktafel voor op het schoolplein.
Namens de Ouderraad hartelijk dank!!!!

Rabobank Clubkas Campagne 2017
Misschien heeft u de oproep al zien hangen aan de
schoolpoort.
Van 6 april tot en met 30 april is de jaarlijkse Rabobank
Clubkas Campagne. Graag zouden we weer een
picknicktafel op het schoolplein willen neerzetten waar de
leerlingen Lekker kunnen zitten, tot rust kunnen komen en
fijn buiten kunnen werken. De oude picknicktafel is vorig
jaar verwijderd wegens houtrot en deze wordt gemist. U
stemt toch ook op het goede doel in Hulsel?!
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Bibliotheek De Kempen

Makkelijk Lezen maakt lezen leuk!
Vindt uw kind lezen moeilijk? De bibliotheek helpt!
Een op de tien kinderen heeft moeite met lezen, door bijvoorbeeld dyslexie, een
leesachterstand of concentratieproblemen.
Kinderen met leesproblemen vinden lezen meestal niet leuk, omdat het zoveel moeite kost.
En als je ergens geen lol in hebt, doe je het liever niet!
Zo blijft het leesprobleem bestaan. Terwijl kinderen zich later moeten redden in een wereld
waarin bijna alles draait om lezen. Het is dus belangrijk dat lezen lukt en dat kinderen het
leuk vinden. De bibliotheek helpt daarbij met leuke, spannende én makkelijk te lezen
boeken, vaak herkenbaar door een MLP-sticker (Makkelijk Lezen Plein).
Welke boeken zijn geschikt?
 Voorleesboeken
Leren lezen begint met voorlezen. Kinderen horen en leren dan
nieuwe woorden en zinnen en ze doen ervaring op met (langere)
teksten. Voorlezen blijft belangrijk, zeker als het zelf lezen niet zo
gemakkelijk gaat.
 Spannende en leuke leesboeken
Boeken die vanaf de eerste bladzijde leuk, boeiend of spannend
zijn. En natuurlijk makkelijk te lezen!
 Informatieve boeken
Kinderen met leesproblemen vinden het vaak fijn om deze boeken
te lezen. Ze hebben namelijk weinig tekst, veel illustraties en
duidelijke letters.
Voor het maken van werkstukken of het voorbereiden van
spreekbeurten, maar natuurlijk ook om gewoon lekker te lezen!
Zelf kiezen is belangrijk
Kinderen vinden het fijn om hun boeken zelf te kiezen én het geeft hen
meer leesmotivatie en leesplezier. Maar kinderen vinden het soms ook
moeilijk om een boek te kiezen. We helpen hen daarbij in de bibliotheek of
in speciale lessen in de klas. En we leren hen een manier om zelf te
beoordelen of een boek niet te moeilijk is: de vijfvingertest (zie onder).
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Nuttige websites
 www.makkelijklezenplein.nl
Voor alle kinderen die lezen niet zo makkelijk vinden. En voor hun ouders en
leerkrachten. Met leestips, oefentips en informatie over bijvoorbeeld hulpmiddelen.
 www.yoleo.nl
Met Yoleo kunnen kinderen hybride boeken lezen op pc, laptop of tablet. Een
hybride boek combineert lezen en luisteren: kinderen lezen mee terwijl ze worden
voorgelezen. Alles in een game die motiveert om meer leeskilometers te maken.



Het platform van Yoleo is gratis, voor de boeken moet worden betaald. Behalve de
eerste hoofdstukken, die zijn gratis, zodat een kind de boeken kan uitproberen.
Ook als app te downloaden in de App Store.
www.superboek.nl
Boeken in gesproken vorm, braille of jumboletter. Voor kinderen met een
leesbeperking, inschrijven is gratis tot 18 jaar.
Superboek is onderdeel van Bibliotheekservice Passend Lezen, www.passendlezen.nl

Hulp nodig?
In de bibliotheek helpen we uw kind graag bij het vinden van de juiste boeken. En met de
vijf-vinger test natuurlijk!
Voor vragen en meer informatie kunt u met mij contact opnemen.
Met vriendelijke groet, namens Bibliotheek De Kempen.
Hilde Crielaars-Thunnissen,
h.crielaars@bibliotheekdekempen.nl
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