Infoblad September 2017
Van de directeur:
Beste ouder, verzorger,
De kop is er weer af. De eerst schoolweek met de nieuwe
schooltijden zit er op. Het is even wennen, maar we zien toch
al veel positiefs gebeuren. Het ritme op de dag voelt goed
aan en het lunchen is over het algemeen gezellig en
verloopt soepel. Uiteraard zijn er de kleine incidentjes met
drinkbekers die omvallen, of te vol zijn, doet het ene kind 5
minuten over de boterhammen en de ander 20 minuten,
maar over het algemeen verloopt alles vrij soepel. De
leerkrachten verbazen zich over hoe snel de lesdag om is.
Met name de middag periode vliegt om en is het ‘ineens’
kwart over twee. Het was woensdag wel even slikken toen
we gewoon nog door moesten, maar ook daarover heb ik
geen onvertogen woord gehoord. Natuurlijk moeten we
kritisch zijn en zullen we alles goed op een rijtje zetten en
voor de kerstvakantie een eerste evaluatiemoment inlassen.
De oudertevredenheidsonderzoeken zijn door minder dan
50% van de gezinnen ingevuld:
(Akkerwinde 49%; D’n Opstap 45%; Clemensschool 42%).
Het beeld dat we krijgen uit de ingevulde enquêtes is over
het algemeen positief. Op een 4 puntenschaal scoren de
scholen gemiddeld allemaal ruim boven de 3
(Akkerwinde: 3.6; D’n Opstap: 3.3 en De Clemensschool: 3.5)
Omdat er meer dan 50% van de gezinnen niet hebben
gereageerd is het lastig om algemene conclusies te trekken.
We werken de resultaten nader uit en zullen deze eerst aan
de medezeggenschapsraden en de schoolraden
voorleggen voor advies en instemming. Daarna volgt een
uitgebreider verslag met conclusies en aanbevelingen.
Binnenkort volgen de uitnodigingen voor de
informatieavonden. We hopen op een grote opkomst.
Ik wens iedereen een prettig begin van de herfstperiode toe.
Met een vriendelijke groet,
Bas van den Bosch
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Mededelingen
1. Op woensdag 6
september komt de
schoolfotograaf
2. De informatieavond van
maandag 11 september
wordt verzet naar
donderdag 14
september. De tijden
blijven onveranderd.
3. Op vrijdag 15 september
is de sportdag van
HooLaHu op voor alle
leerlingen van de school.
We zoeken nog
hulpouders voor de
begeleiding van spellen
en vervoer.
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Hulsel kermis!
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Nieuwe leerlingen

Jarigen in september:

Met ingang van het nieuwe schooljaar
komen er enkele nieuwe kinderen op
onze school. Het zijn:

5
12
20
27

Ward van Limpt
Anouk Bastiaanse
Alice van Roosmalen
Maik van der Heijden

7 jaar
10 jaar
6 jaar
11 jaar

Tinus Heesterbeek
Tess Lavrijsen
We heten ze van harte welkom en hopen
dat ze zich gauw op onze school thuis
voelen.

Hiep hiep hoera!

Uitnodiging informatieavonden op 12 en 14 sept.
Wij willen u uitnodigen voor de komende informatieavonden. Op deze
informatieavonden komen o.a. de volgende zaken aan de orde:




Voorstellen van de leerkracht(en)
Lesrooster
Groep specifieke zaken






E-mailadressen en ParnasSys
Belangrijke data
Mededelingen
Gelegenheid tot vragen stellen

Dinsdag 12 september:
19.30 uur tot 20.15 uur: ouders van groep 5 en 6
20.15 uur tot 20. 45 uur: algemeen gedeelte in groep 7/8
20.45 uur tot 21.30 uur: ouders van groep 7 en 8
Donderdag 14 september:
19.30 uur tot 20.15 uur: ouders van groep 1 en 2
20.15 uur tot 20. 45 uur: algemeen gedeelte in groep 3/4.
20.45 uur tot 21.30 uur: ouders van groep 3 en 4

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag

16/10 – 20/10
25/12 – 05/01
12/02 – 16/02
02/04

Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

27/04 – 11/05
10/05
21/05
09/07 – 17/08
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Goed gedaan
Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Wennen’.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar moeten kinderen (weer) wennen aan het
schoolritme, de leerkracht en hun klasgenootjes. Veranderingen en nieuwe situaties kunnen
spannend zijn.
In de onderbouw komt het volgende aan de orde:
• Aan iets nieuws moet je vaak even wennen.
• Hoe stel je je voor aan mensen die je nog niet kent: aankijken, handje geven, naam noemen.
• Mensen die je al wel kent kun je verschillend begroeten: ‘hallo’ zeggen, handje geven, kus
geven.
In de bovenbouw komt daarbij aan de orde:.
• Soms moet je ook wennen aan een grote verandering
(verhuizing, andere school, de nieuwe vriend van mama).
• Elke verandering heeft nadelen maar ook voordelen.
• Je went sneller als je ook op de voordelen let.
Tips voor thuis
• Toon begrip als uw kind tijd nodig heeft om te wennen aan een verandering.
• Vertel uw kind over een grote verandering waar u zelf ooit aan hebt moeten wennen.
• Geef het goede voorbeeld door zelf van situaties niet alleen de vervelende maar ook de
leuke kanten te benoemen.
Kort daarna gaan we verder met het thema ‘Samen een groep’.
De kinderen in de klas zijn allemaal verschillend en dat is leuk! Maar al die verschillende
kinderen moeten wel leren hun best te doen om elkaar goed te begrijpen.
In de onderbouw komt het volgende aan de orde:
• Alle kinderen in de klas zijn verschillend (in hoe ze eruitzien, wat ze willen, wat ze kunnen).
• Het is leuk dat alle kinderen verschillend zijn.
• Al die verschillende kinderen zijn samen één groep.
• Hoe kun je ervoor zorgen dat je elkaar goed begrijpt: duidelijk en om de beurt praten, goed
luisteren.
In de bovenbouw komt aan de orde:
• Iedereen kan en wil andere dingen.
• Het is goed dat mensen verschillend zijn (je kunt elkaar helpen en aanvullen).
• Duidelijke spelregels en afspraken zijn nodig om goed samen te kunnen spelen en werken.
• Je moet je dus aan die afspraken en regels houden.
Tips voor thuis
• Vraag uw kind u aan te kijken als u iets belangrijks zegt (zo wordt hij minder afgeleid en ziet hij
uw gezichtsuitdrukking).
• Vraag uw kind, na het maken van een afspraak, na te vertellen wat er nu precies is
afgesproken.
• Probeer consequent te zijn in regels die u stelt.
‘Niet ongevraagd chips pakken!’
‘Nú meteen naar bed!’
Als u soms wel optreedt en soms niet, zal uw kind de regel niet serieus nemen.
• Bedenk dat kinderen sneller leren van complimenten als ze zich goed aan de afspraken
houden, dan van gemopper als het misgaat.
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Hulp gevraagd:

Juf Petri is op zoek naar
papa’s/mama’s/opa’s/
oma’s die de kleuters
mee komen helpen in
de tuin. De planten zijn
enorm gegroeid en alle
hulp is van harte
welkom!
Voor aanmeldingen
en/of vragen kunt u
contact opnemen met
juf Petri:
pjobse@kempenkind.nl
of 0135091316

Van de Ouderraad.
Het schooljaar is weer gestart. De tijd om de jaarlijkse
ouderbijdrage te voldoen. De ouderbijdrage voor het
schooljaar 2017-2018 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

Wijziging gymtijden en plaats!
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de gymtijden:
Maandag
tijd
Groep 5/6/7/8 08:45 – 09:30
Groep 3/4
09:30 – 10:15

Woensdag
Groep 3/4
Groep 5/6/7/8

tijd
10:45 – 11:30
11:30 – 12:15

Op de maandagen worden de gymlessen in de sporthal in Reusel verzorgd door de
groepsleerkrachten. De eerste bus vertrekt dan om 08:25 uur.
Op de woensdagen verzorgt combinatiefunctionaris Joris Klerks de gymlessen in de sporthal
in Reusel. De eerste bus vertrekt dan om 10:30 uur.

Bibliotheekpunt De Kempen
Elke dinsdag kunnen de leerlingen van de
Clemensschool in het Steunpunt van de
Bibliotheek op school boeken lenen. Dit
gebeurt onder schooltijd. Enkele ouders
helpen bij toerbeurt vrijwillig om de
kinderen leuke boeken te laten uitkiezen.
Stimuleert u uw kinderen ook tot lezen?!

GGD bezoek:
De onderzoeken van de GGD voor
groep 2 en groep 7 vinden op 11, 12, 14
en 18 september plaats.
Wanneer u wordt verwacht
krijgt u via de GGD te horen.
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Juf Fleur
Hoera!!
Op 25 augustus zijn Juf Fleur en Carlo de trotse ouders geworden van hun dochter
Lot
Juf Fleur en Lot maken het goed.
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Hulsel, 31-08-2017
Beste ouders,

Vrijdag 15 september is het weer zover! De jaarlijkse HooLaHu sportdag staat weer voor de deur.
Deze dag wordt georganiseerd op het Sportpark in Reusel, op het buitenterrein van AVR ’69. voor
de kinderen uit de groepen 2 t/m 8 van de HooLaHu scholen. Voor de kinderen van groep 2 duurt
deze dag tot 12.00uur en voor de groepen 3 t/m 8 tot 14.00uur.
Wij zijn dit jaar weer op zoek naar enthousiaste ouders (opa’s, oma’s) die ons deze dag willen
assisteren. Graag zouden wij willen weten wie er op die dag beschikbaar is en of deze persoon dan
ook de beschikking heeft over een auto. De taken van deze dag bestaan hoofdzakelijk uit het
begeleiden van een spel of van een groepje kinderen.
De kinderen uit de groepen 2 t/m 5 worden om 8.25 uur op school verwacht en ze vertrekken om
8.30 uur met de auto richting het sportpark. De groepen 6 t/m 8 worden om 8.10 uur op school
verwacht en ze vertrekken om 8.15 uur met de fiets richting het sportpark.
Let u ook op de weersverwachting voor de juiste kleding!
Het is wel aan te raden om de kinderen een extra paar sokken mee te geven omdat het veld in de
ochtend vaak erg vochtig is, dan lopen ze de gehele dag met natte voeten rond.
Lever het onderstaande strookje uiterlijk woensdag 6 september in bij de groepsleerkracht van
uw kind of via rjacobs@kempenkind.nl
Namens de Sportdagcommissie.

Roy Jacobs


Ja, ik wil graag helpen tijdens de sportdag op 15 september a.s.

Naam:

Telefoon & e-mail:________________________________________________.

Beschikking over een auto?

Ja

Nee

Hoeveel plaatsen voor de kinderen (met gordel) . . .

Ik kan een groep begeleiden op de fiets

Ja

Nee
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