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Afgelopen maandag hebben we het schooljaar geopend.
Dat hebben we gedaan met de officiële opening van het nieuwe
speeltoestel. De leden van leerlingenraad doorbraken het rood-witte
lint en beklommen met verve het toestel.
Na een dankwoord aan een aantal mensen en het overhandigen
van een schilderijtje als dank voor de inzet werd het schoollied
gezongen. Daarna ging de school open en kregen de kinderen een
traktatie om het schooljaar ”fris en fruitig” in te gaan. Samen met u
gaan we er weer een fijn jaar van maken.
Graag heet ik juffrouw Moniek Vestjens welkom. Zij gaat in de midden en bovenbouw als onderwijsassistente aan de slag.
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Op maandagavond kregen we een minder leuk bericht. De vader
van juffrouw Hennie Fransen overleed op 90 jarige leeftijd. We wensen haar en haar familie sterkte toe.

VAN DE DIRECTEUR

Margrietstraat 2

Beste ouders en verzorgers,

Frans van Geesink, directeur

Informatie avond
19.00 uur eerste ronde
20.00 uur tweede ronde
-Donderdag 15 september: 19.30 uur jaarvergadering OV
-Donderdag 15 september: 20.00 uur vergadering OV
-Donderdag 22 september: 20.00 uur MR vergadering
-Vrijdag 23 september:
Atletiekdag gr. 5 t/m 8
Vrije middag alle groepen

Voor de agenda

OM TE ONTHOUDEN
-Dinsdag 13 september:

WIJ FELICITEREN:
-Teun van de Weijer (gr.1/2B) op 11 september
-Juf Ine (gr. 1/2B) op 12 september
-Martijn Gerrits (gr.5) en Sem Jöris (gr.8) en
juf Ine (1/2B) op 12 september.
-Juf Moniek op 13 september
-Dylan Goossens (gr.4) en Juf Leonie op 15 september
-Mandy van Bussel (gr.7) op 17 september
-Marlijn Maas (gr.4) op 19 september
-Giel Meulendijks (gr.7) op 20 september
-Jur Hubers (gr.8) op 21 september

‘Week tegen pesten’ 19 – 23 september: ‘Je doet er toe!’
In deze week besteden we op school speciaal aandacht aan het goed en respectvol omgaan met elkaar. Onze klassenregel ’we hebben respect voor elkaar‘ wordt
in de klas besproken en op een goed zichtbare plek gehangen.
Het verschil tussen pesten en plagen wordt besproken; de rol van de leerlingen
onderling en de rol van leerkracht. Ook hebben we het over ‘anders zijn’ en acceptatie van elkaar.
In de onderbouw wordt gewerkt aan de hand van het
project ‘Rikki’. Dit gaat over een konijn dat anders is en geplaagd wordt. De leerkracht gaat hier met de kinderen over in gesprek en er worden diverse activiteiten aan gekoppeld.
In de midden- en bovenbouw worden filmpjes m.b.t pest- en plaaggedrag getoond en besproken, klassengesprekken gevoerd en aandacht besteed aan
‘online pestgedrag’ (social media).
In elke klas wordt maandag de week tegen pesten geopend met een lied en een
gedicht met als boodschap: ‘anders zijn is ook gewoon’.
Elke dag deze week wordt er een onderdeel van het thema behandeld.
Op maandagmiddag 26 september is er voor de leerlingen een gezamenlijke afsluiting, waarbij ze aan
elkaar kunnen laten zien wat ze onthouden en geleerd hebben in deze week.
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ATLETIEKDAG
Het schooljaar is nog maar net van start gegaan en de Atletiekdag staat alweer voor de deur.
En wel op vrijdag 23 september. Hopelijk gunnen de weergoden ons deze dag zonnig weer toe met de
groepen 5 t/m 8.
De dag begint om 8.20 uur. De kinderen komen op de fiets naar school en hebben hun sportkleding al
aan! Geef ze ook een tasje mee met daarin drinken/fruit (geen snoep). Vanaf 9.10 uur starten we met de
eerste ronde. De laatste ronde start om 10.50 uur.
Om 11.15 zal de duurloop van start gaan, waarin alle kinderen van de klas tegen elkaar 400 meter lopen.
Vervolgens gaan we om 11.40 uur allemaal terug naar school en vanuit daar mogen de kinderen naar
huis. (LET OP: ’s middags hebben alle leerlingen vrij).
Als u graag een kijkje komt nemen, dan bent u van harte welkom!
Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen we uw hulp.
Die hulp hebben we nodig bij het brigadieren, begeleiden van de leerlingen op de fiets en het meten/
noteren van de prestaties van onze leerlingen.
Heeft u dus zin en tijd om een ochtend lekker actief bezig te zijn? Geef u dan op bij Kristel via de mail
(kristel.berkvens@prodas.nl). Graag voor 16 september. Er is een mogelijkheid om kinderen uit de onderbouw eventjes in de klas te laten, zodat u ze rond 12.00 uur weer op kunt halen.
Samen maken we er een actieve, leuke en gezellige dag van!
Voor vragen kunt u contact opnemen met Kristel Berkvens.
Actieve groeten van de werkgroep Sport

Sponsorloop opbrengsten goed besteed
Van de stichting Heppie en van de stichting Batouri kregen we een bericht met dank voor de bijdrage die
zij mochten ontvangen. Het geld is goed besteed. Heppie heeft kinderen in Nederland die het moeilijk
hebben een fijne vakantie kunnen aanbieden en in Batouri kunnen nu weer meer kinderen naar school.
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Reminder: Klassikale typecursus “ De Typetuin” gaat weer van start!
Geachte ouders/ verzorgers van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8,
Heeft u uw zoon of dochter al ingeschreven voor de klassikale typecursus van De Typetuin welke op 5
oktober 2016 van start gaat? Inschrijven kan nog steeds. Doe dit wel voor 20 september met promocode
“N2016” om €12,50 korting te krijgen op het cursusgeld. Wees er daarnaast snel bij, want vol=vol!

Startdatum: woensdag 5 oktober 2016 lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: Basisschool Zeilberg, Margrietstraat 4 5754 AH DEURNE








8 lessen van een uur. De definitieve planning ontvangt u vlak voor de start
minimaal 5 keer per week thuis een kwartiertje online oefenen in De Typetuin
inclusief diploma of deelnemerscertificaat
inclusief alle lesmaterialen voor tijdens de les en thuis oefenen
uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie
diploma-garantie (kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl )

Schrijf in voor 20 september met €12,50 korting




De prijs voor de cursus bedraagt zonder korting € 170,00.
Schrijf in voor 20 september en ontvang €12,50 korting met promocode “N2016“
Kosteloos annuleren is mogelijk tot twee weken voor de 1e les.

Inschrijven:
Meld uw zoon/ dochter aan via www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op “aanmelden”. Kies voor
“klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de woonplaats in. Klik in het kaartje op de juiste locatie.
Rechts verschijnt de cursus waarna u de rest van de inschrijving kunt doorlopen. Vergeet niet de promocode “N2016“ in te vullen!
Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op met ons kantoor via
info@typetuin.nl of 013-5220579 . Iedere werkdag van 9 tot 12uur en van 13 tot 17uur.
Met vriendelijke groeten,
Team van De Typetuin
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