Nieuwsbrief september 2018

Agenda september 2018
2 sep verjaardag Roy
3 t/m 5 sep kamp groep Laura
5 t/m 7 sep kamp groep Marjan
10 t/m 12 sep kamp groep
Mijntje/Marc
12 t/m 14 sep kamp groep Joy
17 t/m 19 sep kamp groep Pieter
19 t/m 21 sep kamp groep Dorien
24 t/m 26 sep kamp groep Renske
26 t/m 28 sep kamp groep
Anneloes

Terug op school
Na een zonovergoten zomervakantie zijn we allemaal weer goed gestart.
Een paar nieuwe groepsleiders en een nieuwe directeur deden hun intrede.
Op korte termijn ontvangen ouders een brief over de betaling van de ouderbijdrage en (indien van toepassing)
het kampgeld. Omdat we met ingang van 2019 deze bijdrage per kalenderjaar gaan innen wordt u nu gevraagd
het deel tot en met december te voldoen. In januari krijgt u dan een brief voor het hele jaar 2019. Voor groep 8
zal dit in januari de bijdrage zijn tot de zomervakantie.
Via deze weg voor iedereen een mooi en leerzaam schooljaar toegewenst!

Ziekmelden via en gebruik van de schoolapp
Handig en fijn dat de kinderen kunnen worden ziekgemeld middels de app.
Een aantal zaken zijn dan wel van belang.
In ieder geval moet de juiste keus worden gemaakt voor de groep waarin het kind zit en welke groepsleider
daarbij hoort. Als die twee keuzes goed worden aangevinkt, dan komt de melding sneller op de juiste plek.
Voor de ouders die nog niet hebben kunnen inloggen:
Dit was een opstartprobleem. De kinderen stonden nog niet in de juiste groepen.
Vanaf nu kan dit wel.
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Weekendschool
Dokter. Journalist. Advocaat.
Wat wil jij later worden? Weet je het al?
Of wil je eerst kijken?
Dat kan bij de Weekendschool!
Zit je in groep 7 of 8 en heb je je nog niet ingeschreven voor dit schooljaar?
Goed nieuws!
We hebben nog enkele plekken vrij!
Kom samen met je ouder(s) naar de open dag en schrijf je direct in.
Trudo Weekendschool
OPEN DAG
Woensdag 5 september
van 16.00 tot 18.00uur
Torenallee 34, Strijp-S
Wat is de Trudo Weekendschool precies?
Dat is een school op zondag. Onze leerlingen krijgen een extra programma over de mogelijkheden in onze
maatschappij. We kiezen thema’s uit de kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap. De informatie wordt
gegeven door mensen die daar hun beroep van hebben gemaakt: architect, advocaat, rechter, politie,
sportman, kunstenaar, muzikant, journalist en nog meer. Dat zijn de gastdocenten.
Voor leerlingen uit groep 7, groep 8 en de brugklas.
Het is voor kinderen die graag nieuwe dingen willen leren. Die het leuk vinden om dat samen met andere
kinderen te doen. Om samen slimmer en wijzer te worden. Die motivatie is het belangrijkste om mee te
mogen doen.
Je krijgt veel interessante informatie van mensen. Informatie die je goed kunt gebruiken als je later op de
middelbare school zit en als je gaat kiezen voor je toekomst.
Wanneer en waar is de Weekendschool?
Op 30 zondagen per jaar van 11.00 tot 14.30 uur. Niet in de schoolvakanties.
In het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven en op Strijp-S in de Apparatenfabriek.
Wat kost het?
De school is gratis. Er wordt geen geld gevraagd voor activiteiten.
Ook belangrijk:
Er wordt verwacht dat je altijd komt (behalve als je ziek bent of bij iets heel speciaals).
Kijk ook op www.trudoweekendschool.nl
Mail naar: stienvandeijk@trudoweekendschool.nl of bel/app naar 06-55326827
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Ondersteuning bij de opvoeding
Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat van Lumens
Aan alle ouders van de Peuterspeelzaal, de kinderdagopvang en de groepen 1-2 van de basisschool.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop je met je kind
praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te
ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan kan je contact opnemen met een
pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen wat nodig is en maken we een plan op maat. Op basis
van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en werk je zo spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. In
het plan maken we gebruik van de thema’s en de materialen die je kind op school of de kinderopvang gebruikt.
De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Mia van der Heijden
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de pedagogisch medewerker van de
kinderopvang of de peuterspeelzaal of rechtstreeks via mij.
Met vriendelijke groet,

Mia van der Heijden
Pedagogisch ondersteuner
Lumens | Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven
Don Boscostraat 4 | 5611 KW Eindhoven
06 51058857
m.vd.heijden@lumenswerkt.nl
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Verkeerssituatie tot half oktober

Rugby voor iedereen!
Tijdens de geweldige feestweek voor de vakantie was er ook de sportdag. Vanuit Rugby Club Eindhoven
(RCE) hebben we op deze hete dag voor (bijna) alle kinderen een onderdeel rugby verzorgd. Wij hebben
als trainers enorm genoten van het enthousiasme van alle kinderen, zelfs tegen het einde van de dag en
ondanks het hete weer. Hartstikke bedankt jongens en meisjes!
Hopelijk hebben de kinderen ook veel plezier beleefd aan de rugby. Als je een keertje mee wilt doen met
een echte training, dan is iedereen vrijblijvend welkom; jongens en meisjes, alle leeftijden!
De trainingstijden:
Guppen (geboren in 2013 of later)
Turven (geboren in 2011 of 2012)
Benjamins (geboren in 2009 of 2010)
Mini’s (geboren in 2007 of 2008)

zaterdagochtend 10.00-11.00
dinsdagavond 18.30-19.30 en zaterdagochtend 10.00-11.00
dinsdagavond 18.30-19.30 en zaterdagochtend 09.30-11.00
dinsdagavond en donderdagavond 18.30-19.45

Wil je meer informatie, kijk dan op www.rugbyclubeindhoven.nl of schiet mij eens aan op school.
Bedankt aan de super-goede organisatie van de sportdag, onze rugby-trainers en alle anderen die
hebben bijgedragen aan de sportdag!

Groetjes, Jasper (06-43384002)
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Veranderingen op het schoolplein
In de vakantie is er hard gewerkt aan het vervangen van de toiletgroepen en het herinrichten van het
schoolplein. Ook de geluidsinstallatie is volledig vervangen. Graag even jullie aandacht voor het volgende:
Het schoolplein is voor een groot gedeelte opnieuw ingericht, dit betekent dat er meer ruimte is gebruikt voor
o.a. een speelveldje, hierdoor is de open ruimte op het plein kleiner geworden. De fietsenstallingen voor de
kinderen zijn voor een deel verplaatst naar het kleine plein, graag de fietsen plaatsen op de donkere tegels . De
fietsen van ouders zelf, die komen halen en brengen, graag buiten het speelplein plaatsen, dit kan tegen het
hek aan de buitenkant.

Buiten beter app
Wanneer er in je omgeving iets niet in orde is, kan je dit aan de gemeente melden met de 'Buiten Beter app'.
Meldingen worden verrassend goed en snel opgepakt door de gemeente. Dit is ook erg bruikbaar nu de
verkeerssituatie rondom school zo vaak veranderd vanwege de werkzaamheden!
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Bericht van de medezeggenschapsraad
Dinsdag 28 augustus was de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar. Deze vergadering stond
voornamelijk in het teken van de kennismaking met de vernieuwde MR en de nieuwe directeur. De taken van de
MR bestaan uit het meedenken met de directie over het te voeren beleid. De MR kan gevraagd en ongevraagd
advies geven. Voorbeelden hiervan zijn het beleid m.b.t. de gezonde school, het Brabant Verkeersveiligheidslabel,
maar ook over de besteding van de ouderbijdrage.
MR-vergaderingen zijn in principe openbaar en vinden plaats op de school om 19.45. Mocht u
vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact met ons opnemen via mr@bs-driestam.nl of
rechtstreeks met een van de MR-leden.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: de personeelsgeleding en de
oudergeleding. Hieronder stelt de voltallige MR zich voor.
Ik ben Chrisina Schaeken, moeder van Micha uit groep 1 bij Juf Marion (gele cluster).

Ik ben Jasper Simons, pappa van Fenn (groep 4, Dorien, oranje cluster), Duuk (groep 1, Pietje &
Marloes, groene cluster) en Leff (1jr). Ik ben getrouwd met Sara (actief in de AC “de Toppers”).

Ik ben Jeroen Kwak,

vader van Robin (Mark en Meintje) en Stern (Renske).
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Ik ben Marije Stuart. Moeder van Lars uit groep 7 (Joy, oranje cluster) en Roos uit groep 4
(Anneloes, blauwe cluster). Na twee jaar deelname aan de activiteitencommissie leek het me
leuk om meer mee te denken over het beleid op school.

Ik ben Mohammed Tahtali, vader van Sümeyra, uit groep 2 (Marion, gele cluster).

Ik ben Tjark Vredeveld en vader van Cleo (groep 3 bij Kim en Nicole, gele cluster), Hugo (Dikkie &
Dik), Lars (brugklas Lorentz Casimir Lyceum)

Ik ben Edith Linssen en ben werkzaam in het groene cluster. Samen met Malon Arends heb ik
stamgroep 1/2.
Mijn werkdagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag.

Mijn naam is Laura Poelman. Dit jaar ben ik fulltime stamgroepleider van groep 6/7 in cluster
blauw. Ik volg graag de ontwikkelingen in het onderwijs en ben geïnteresseerd in beleidsmatige
en organisatorische onderwerpen binnen de school. Vanaf dit jaar heb ik zitting in de MR. Ik zal
mij inzetten voor de kwaliteit van ons onderwijs, voor leerlingen, ouders en personeel.

Ik ben Marjan Pontenagel en ben werkzaam in het oranje cluster. Samen met Antine Wieringa
heb ik stamgroep 6/7.
Mijn werkdagen zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
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Ik ben Pieter de Haas. Ik werk in groep 3/4 in het oranje cluster.

Ik ben Pietje van de Heuvel. Ik werk in groep 1/2 in het groene cluster.

Sportdag 2018
Op 3 juli was de inmiddels jaarlijkse sportdag van de Driestam. Wat was het een fantastische dag! Het hete weer
zorgde ervoor dat de dag ingekort werd tot een halve dag, maar dat mocht de pret niet drukken. Dit jaar hadden
we sportclinics, verzorgd door onze eigen ouders. Crossfit, voetbal, rugby, skaten, survival, dans en softbal. Voor
alle kinderen een gevarieerd en uitdagend programma. De kinderen en wij genoten! Een hele dikke dankjewel
aan deze ouders! En zeker ook aan de ouders die hielpen bij de groepjes, want zonder deze hulp is een sportdag
niet mogelijk.

De sportdag zal dit schooljaar plaatsvinden op 2 juli 2019. Zet u hem alvast in de agenda?!
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Activiteitencommissie de Toppers
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