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Beste ouders en verzorgers,
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Met de herfstvakantie voor de deur wil ik jullie graag een veel kleurige en fijne tijd toewensen.

Correspondentieadres:

5754 AH Deurne

 Tel: 0493-314370
Website
www.bszeilberg.nl

Redactie De Stikker:
info.bszeilberg@prodas.nl

In dit nummer:
-Van de directeur
-Voor de agenda
-Wij feliciteren
-WK Limonollen
-Sint op school
-Fietsverlichting
-Bedplassen GGD
-Volgende Stikker

U heeft wellicht al gezien dat de (meeste) gangen netjes zijn gewit
en dat in de aula de beschadigde kolommen zijn voorzien van een
lambrisering. Dank aan de vrijwilligers die dat voor ons gedaan hebben.
In de komende tijd kunnen we nog enkele aanpassingen doorvoeren. Ze zullen niet spectaculair zijn, maar het gebouw wel verfraaien. De lokalen willen we ook graag gewit hebben. Daarvoor zullen
we later uw hulp nog vragen.

VAN DE DIRECTEUR

Margrietstraat 2

De eerste weken van het jaar zijn omgevlogen.
En er is alweer hard gewerkt.

Nogmaals wens ik iedereen een fijne week toe, waarin weer energie
kan worden opgedaan voor de komende mooie periode naar het
nieuwe jaar toe.
Frans van Geesink, directeur

-Vrijdag 21 oktober 10.30 uur: open podium
-Vrijdag 21 oktober: vrije middag voor alle leerlingen
-Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie
-Maandag 31 oktober: luizencontrole
-Dinsdag 1 november 20,00 uur: MR-vergadering
-Vrijdag 4 november 8.00-9.00 uur: kledingcontainer

Voor de agenda

OM TE ONTHOUDEN

WIJ FELICITEREN:
-Suus Nooijen (gr.5), Gina Hofman (gr.1b)
en juf Hannie (gr.4) op 20 oktober
-Suus van Lierop (gr.3) en Tygo Roozen (gr.7) op 23 oktober
-Saar Nooijen (gr.3) op 27 oktober
-Thijs Bennenbroek (gr.8) op 28 oktober
-Ramses Bos (gr.2a) op 30 oktober
-Ilana van Hout (gr.6) en juf Anja (gr.4) op 1 november
-Robin van Leeuwen (gr.3) en Ruben Welten (gr.8) op 2 november
-Mirthe Stegehuis (gr.7) op 3 november
-Sem van Bommel (gr.1b) op 4 november
-Joost Gijsbers (gr.5) op 7 november

WERELDKAMPIOEN LIMONOLLEN 2016
We hebben 2 wereldkampioenen op school!!
In de categorie van 10 t/m 12 jaar eindigden zij op de eerste
plaats tijdens het wereldkampioenschap Limonollen in
Griendtsveen op zaterdag 9 oktober jl.
Gefeliciteerd Koen v.d. Berkmortel en Thijs Bennenbroek!

LET OP!!
In tegenstelling tot wat er in de schoolkalender staat, komt Sinterklaas niet op
vrijdag 2 december, maar op maandag 5 december bij ons op school.
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Verlichtingscontrole 1 november 2016
De dagen worden korter en binnenkort wordt de klok ook weer verzet.
Dit is dan ook het moment om aandacht te vragen voor het fietsen met de juiste verlichting.
Als fietser moet je in het donker en bij slecht zicht een voorlicht en achterlicht aan hebben. Daarnaast
moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, trappers en wielen of banden. Ook bij schemer is het
verstandig om je fietsverlichting aan te zetten. Tip: straatlantaarns aan = fietsverlichting aan!
In samenwerking met Manders fietsen Deurne organiseren we op
1 november een verlichtingscontrole op school. We nodigen
alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 uit om 's morgens met de
fiets naar school te komen en hun fiets te laten controleren door
een medewerker van Manders fietsen.
Heb je de juiste verlichting? Dan verdien je een aardigheidje.
Dus zorg ervoor dat papa of mama in de herfstvakantie nog even
je verlichting controleert.
Eisen fietsverlichting
Verlichting
 Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht
aan de achterkant.
 De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam aan kleding of
een tas vastzitten. Dus niet op het hoofd, armen of benen.
 Lampen zijn goed zichtbaar, schijnen recht voor- en achteruit.
 De lampjes branden continu en mogen niet knipperen.
Reflectoren
 Achterop de fiets zit een rode reflector onder het zadel of aan het spatbord.
 De pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele reflectoren.
 De banden of velgen hebben een witte of gele reflecterende band.
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Bedplassen, daar wil je toch vanaf?
Informatieavond.
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat
in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 8 november een informatieavond voor ouders
van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed.
Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel
vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 8 november in het St. Anna ziekenhuis in 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, inclusief het
informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg
van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.
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