Nieuwsbrief oktober 2018
Herfst

Agenda oktober 2018
2 oktober MR vergadering, Marc
jarig
3 oktober Mijntje jarig, start
kinderboekenweek,
koffieochtend, bijeenkomst
Regiegroep Ouderbetrokkenheid
5 oktober dag van de leraar
7 oktober Anneloes en Pieter jarig
14 oktober Marathon Eindhoven
15 oktober Annemarie jarig
15 t/m 19 oktober herfstvakantie
22 oktober vrije dag kinderen
23 oktober Kim jarig

Na een mooie zomer is het nu echt herfst geworden. Af en toe waait en regent het behoorlijk en de temperatuur
is flink gedaald. Het zou kunnen dat meer kinderen nu met de auto in plaats van met de fiets of te voet naar
school komen. Ouders die met de auto komen wil ik eraan herinneren dat we beperkte parkeermogelijkheden
hebben vlakbij school. Er is een grotere parkeerplaats op korte afstand van de school, aan de Slagerstraat.
Parkeren voor Dikkie &Dik is niet toegestaan. Om het voor de kinderen veilig te houden, wil ik u vragen hier
rekening mee te houden.

Hekwerk
Het mooie nieuwe hekwerk rond de school is klaar!
We zijn er erg blij mee.
De komende 40 jaar moet de school met dit hekwerk vooruit dus we willen het ook graag mooi houden.
Nu blijkt dat er nog voor de oplevering al beschadigingen zijn.
Dat is natuurlijk jammer.
Gisteren werd ik er op attent gemaakt dat er door verschillende ouders de fietsen tegen het hek wordt gezet.(zie
de foto in de bijlage)
Daarom wil ik u vriendelijk vragen dit niet meer te doen.
Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat het hek mooi blijft!

Boekenverkoop voor Giethoorn
Help de 8ste jaars naar Giethoorn toe!
Hoe kunt u ze helpen?
LEVER ALLE BOEKEN IN die er nog goed uitzien en die u aan ons gunt om te verkopen.
Denk aan mooie kinderboeken, strips, leesboeken (voor jong en oud) en goede informatieve boeken.
Afgeven: op de tafels die in het midden staan bij de computers boven bij het paarse cluster.
Wat gaan we ermee doen? Verkopen in het kader van de kinderboekenweek op vrijdag 12 oktober tussen 14.3015.15 uur in de vieringruimte.
DUS: noteer ook alvast in uw agenda om op 12 oktober (14.30-15.15 uur) leuke boeken te komen kopen voor een
zacht prijsje! Fijn voor in de herfstvakantie!
Alvast HEEL hartelijk dank namens,
Alle juffen en kinderen van groep 8
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Stichting Leergeld, jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds
1 op de 9 kinderen in Eindhoven (6400!) groeit op in armoede. Ons motto: alle kinderen in 040 moeten mee
kunnen doen! Benieuwd hoe? Bekijk dan:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/…/SAM_Case-video_FINAL

Kinderuniversiteit
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Brief van de Bibliotheek
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De Stichting openbare bibliotheek Eindhoven (hierna: "de Bibliotheek") biedt ten
behoeve van leesbevordering aan zogenaamde SPlL-centra en basÍsscholen en
voorschoolse opvangcentra (hierna: "de Scholen") dienstverlening.
De dienstverlening van de Bibliotheek bestaat onder meer uit het inrichten van een
"Bibliotheek op school" waarbij kinderen middels een persoonlijk lidmaatschap bij de
Bibliotheek in staat worden gesteld boeken te lenen.
Voorgenomen verwerking van leerling gegevens:
Om gebruik te kunnen maken van de leenvoorziening van de "Bibliotheek op School" is
het noodzakelijk dat kinderen een lidmaatschap aangaan bij de Bibliotheek. Leerlingen
krijgen een pasje en zijn geregistreerd in het leensysteem van de Bibliotheek. Daartoe
wenst de Bibliotheek de volgende individuele gegevens te verkrijgen van de scholen:
 Roepnaam
 Tussenvoegsel
 Achternaam
 Geboortedatum
 Groep
(hierna; de leerling gegevens)
De bibliotheek gebruikt de leerling gegevens voor de volgende doeleinden:
a. De leenadministratie
b. Het bieden van de mogelijkheid tot inzage in de lees- en leenhistorie van leerling en docent

Gedurende de periode dat een leerling lid is van de Bibliotheek registreert de
Bibliotheek de lees- en leenhistorie van een leerling en zullen de
leerlinggegevens bewaard blijven. Na deze periode worden de leerlinggegevens
verwijderd uit het bestand van de Bibliotheek.
De Bibliotheek heeft een privacy statement dat in de algemene
voorwaarden Bibliotheek Eindhoven is opgenomen. Daarin staat:
De Bibliotheek legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie,
de aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over
activiteiten, producten en diensten van de bibliotheek.
De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens
van haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in Wet
bescherming persoonsgegevens.
Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten)
verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
De Bibliotheek Eindhoven gebruikt de persoonsgegevens niet voor doeleinden die
hiermee niet te verenigen zijn en staat deze niet af aan derden. Daarop kan een
uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie
en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het
kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
De Bibliotheek is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van haar leden en bezoekers van essentieel belang is voor haar
dienstverlening en activiteiten.
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De Biblíotheek heeft voor de beveiliging van de persoonsgegevens passende
technische en organisatorische maatregelen genomen.
Leden van de Bibliotheek hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in
te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat de school bovenstaande leerlinggegevens aan
de bibliotheek doorstuurt, kunt u dit bij de directeur kenbaar maken.

Phoxy op school
Een verrassing op vrijdagmiddag…..
Armin uit de groep van “de Schrumpies” heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan een zelfgemaakt boek van
PSV. Hij wilde graag letters én cijfers leren schrijven en had zélf een plan gemaakt hoe hij dit wilde doen.
Geknipt, geplakt, zoeken op internet, geschreven, kaft ontworpen, met Erwin in overleg hoe er een boek van
gemaakt moest worden enz….
Wat een enthousiasme en wat een betrokkenheid. Hoe leuk zou het zijn als PSV zelf dat boek óók kon zien dus
hebben we het gewoon opgestuurd.
Meteen na het weekend kregen we in de groep een telefoontje dat Phoxy het met eigen ogen wilde komen
bekijken in de groep. Vrijdagmiddag was het dan zover. Wat was hij trots ( én Armin ook).
Super trots zijn wij op onze klasgenoot en gelukkig konden veel kinderen op school nog een glimp opvangen van
Phoxy. Groetjes, Marion
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Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Informatieavond GGD

Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot erger.
Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op
2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen met poepproblemen.

Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de
basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen
komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met
zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een
informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook
bespreken ze de verschillende manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te 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 zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.
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Taaltheecafé
Veel anderstaligen willen graag beter Nederlands leren spreken en verstaan, maar dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. Zij ontmoeten vaak weinig Nederlanders waarmee ze de taal kunnen oefenen.
In navolging van het taalcafé van de Bibliotheek Eindhoven willen we op spilcentrum de Driestam een
Taaltheecafé organiseren. Het Taaltheecafé is een ontmoetingsplek voor mensen die de Nederlandse
taal nog niet zo goed spreken. We starten per 6 november iedere eerste dinsdag van de maand het
Taaltheecafé.
In het Taaltheecafé kunnen anderstaligen in een ongedwongen en gezellige sfeer oefenen met het
spreken van en luisteren naar de Nederlandse taal. Ze gaan samen met een vrijwilliger in gesprek over
allerlei onderwerpen, bekijken foto’s en doen diverse taalspelletjes met elkaar. Op een gezellige plek
zonder de druk van een lesprogramma.
Mede dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers die de gesprekken begeleiden, is het Taalcafé van
bibliotheek Eindhoven een groot succes. Er komen iedere week weer nieuwe bezoekers bij. Hopelijk
kunnen wij er op ons spilcentrum ook een succes van maken.
Daarom zijn we op zoek naar een (of meerdere)

Vrijwilliger (s) voor ons Taaltheecafé
Vrijwilligers krijgen een korte training of een inwerkgesprek voordat ze starten. Ook krijgen ze een
praktische en inhoudelijke handleiding en is het mogelijk om een keer mee te kijken bij het Taalcafé.
Wat vragen we van jou?






duidelijke uitspraak van de Nederlandse taal en affiniteit met taal
de vaardigheid om goed een gesprek te leiden
een respectvolle houding naar andere culturen
bereidheid om bijscholing te volgen
inzet van ca. 3 uur per maand (deze inzet kan verdeeld worden over meerdere vrijwilligers)

Wat bieden wij:
Je gaat werken in een leuke omgeving. En daarnaast een enorme waardering van de gasten die ons
taaltheecafé gaan bezoeken.
Wil jij je vrije tijd nuttig én zinvol besteden? Of ben je op zoek naar een inspirerende omgeving waarin je
onder begeleiding werkervaring kunt opdoen? Of wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met
Pietje van den Heuvel ( groepsleerkracht en VVE coördinator) via p.vandenheuvel@bs-driestam.nl
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Pauzehap!
Deze week deden we op de Driestam mee aan de week van de pauzehap. In de groepen 4 t/m 8 werden er allerlei
lekkere gezonde pauzehappen klaar gemaakt. Een aantal leuke quotes van de kinderen willen we jullie niet
onthouden.
“Hé, een banaan! Maar wat is dat voor saus erbij?”
“Goh, die bleekselderij smaakt naar water!”
“Het is helemaal niet vies, maar wel bitter.”
“Mogen de mandarijnen allemaal op?”
“Mag ik nog een beetje kwark? Dan kan ik nog lekker dippen met mijn banaan.”
De Beetles gingen aan de slag met een heerlijke en gezonde pauzehap van kwark en banaan. Door de kinderen
bereidt en daarna genuttigd tijdens het lezen.

De party bugs kwamen na al dat lekkere eten tot rust met een
mediteersessie.
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