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Agenda
Woensdag 3 april

Grote rekendag

Woensdag 3 april

Schoolzwemkampioenschappen

Donderdag 4 april

Theoretisch verkeersexamen gr 7

Maandag 8 april

Praktijk verkeersexamen groep 7

Maandag 8 april

Klassenouderbijeenkomst 8:45-9:30 uur

Dinsdag 9 april

MR vergadering 19:00 uur

Vrijdag 12 april

Koningsspelen en alle kinderen vrij om 12:30 uur
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Vrijdag 12 april

Bulletin

Dinsdag 16 april en woensdag 17 april

Iep eindtoets groep 8

Vrijdag 19 april

Paasviering. Alle kinderen vrij om 12:30 uur

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei

Meivakantie

Studiedag 26 maart
Op dinsdag 26 maart hebben wij weer een studiedag gehad. In de ochtend hebben we onze missie
vastgesteld:

Op onze school ontwikkelen leerlingen zich tot zelfredzame wereldburgers in de maatschappij
van morgen, met aandacht voor ieders talent en individuele capaciteiten.
Ook hebben we onze drie kernwaarden gekozen: Gelukkig, Ontwikkeling en Eigenheid. Deze kernwaarden
beschrijven we in ons schoolplan en betekenen iets voor ons onderwijs de komende jaren.
In de middag hebben we de formatie besproken, de inzet van de werkdrukgelden geëvalueerd en zijn we
aan de slag gegaan met Maakonderwijs.

Ouderenquête maart 2019
Tot vandaag hebben 107 gezinnen de ouderenquête ingevuld. Heel erg bedankt daarvoor. De enquête
wordt afgesloten en de uitkomsten worden geanalyseerd. We zullen de uitkomsten in de MR bespreken en
in het Eupenbulletin uitleggen. Ook nemen we de actiepunten mee in ons nieuwe Schoolplan 2019-2023.
Iedereen heel erg bedankt voor het invullen.

Gezocht : vrijwilligers die willen helpen met het verkeersexamen van de
groepen 7.
Afgelopen woensdag was de grote fietscontrole voor de fietsen van groep 7.
Bijna alle fietsen zijn goedgekeurd en iedereen gaat komende donderdag het theoretisch verkeersexamen
maken.
Op maandag 8 april vindt het praktisch verkeersexamen
plaats voor deze leerlingen.
De kinderen beginnen met het fietsexamen vanaf de
speelplaats van onze school.
Tijdens het examen op 8 april fietsen de kinderen de
route zelfstandig. Op bepaalde punten zijn ouders aan
het posten om de scores van de kinderen bij te houden
en om eventueel aanwijzingen te kunnen geven.
Voor de verschillende posten hebben wij minimaal 16
ouders nodig die een post bemannen.
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Zonder uw hulp kunnen wij het verkeersexamen niet door laten gaan, op dit moment hebben we pas 7
ouders! 
De eerste leerling vertrekt rond 9.15 uur en het examen zal tot ongeveer 11.15 uur duren.
Voor vragen en opgeven om te posten, kunt u terecht bij juf Elise in groep 6/7a.

Koningsspelen vrijdag 12 april
Op vrijdag 12 april zijn de koningsspelen weer. Dit
jaar blijven de kinderen van groep 1 t/m 5 rond
onze eigen school. De kinderen van groepen 6 t/m
8 hebben een programma op de Hondsheuvels






Programma:
8.45 De kinderen van alle groepen beginnen in hun eigen klas.
9.00 Openingswoord en dans van de Koningsspelen op het plein Wethouder van Eupen voor
alle groepen. Daarna starten voor alle kinderen sportieve activiteiten.
9.15 Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan volgens afspraak van juf en meester lopend naar de
Hondsheuvels.
12.30 De school is uit.

Vergeet niet je eigen fruit en drinken mee te nemen.
Het zou leuk zijn als uw zoon/dochter in het oranje naar school komt.
Met vriendelijke groet,
De Koningsspelencommissie
Paul, Ineke, Anouk en Audrey

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.
Gefeliciteerd en een gezellige dag!!

29-03 Henry gr6/7A
30-03 Florence gr3A
30-03 Niek gr8A
31-03 Semih gr6
31-03 Lizzie gr6/7A
02-04 Ruqayyah gr8B
04-04 Yara gr8B
05-04 Fay gr1/2B
06-04 Alisha gr4/5
06-04 Kira gr6/7B
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06-04 Casper gr6/7A
08-04 Ismael gr1/2B
09-04 Luciana gr6/7A
10-04 Esra gr3B
10-04 Nahuel gr8B
11-04 Remmo gr8A

Star Class
Speel mee met Star Class
Op 25 maart hebben wij de cursus “kennismaken met theater” van Star Class met veel plezier afgerond op
de Wethouder van Eupenschool. Als aansluiting op deze sessies biedt Enthousiasment een productiecursus
aan voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8.
Het concept
De productiecursus is erop gericht is om samen met de kinderen te komen tot een theatervoorstelling die
aan het einde van de cursus aan ouders, vrienden en bekenden getoond wordt. De voorstelling wordt op
maat geschreven vanuit de ideeën van deelnemende kinderen.
Data en tijden
Locatie : Wethouder van Eupenschool
Data : 15 april (inventarisatie ideeën kinderen voor schrijven script) 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei, 3 juni,
17 juni (repetities) 24 juni (voorstelling)
Tijd : 15:00 tot 16:00 (kinderen worden vanaf 14:45 opgevangen)
Cursusprijs : € 87,50
Meer info
Vandaag krijgt uw kind de flyer hiervoor mee. Indien u alvast wat meer informatie wil kunt u ons bereiken
via info@enthousiasment.nl of telefoonnummer 040-2572410.

Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is?
Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk.
Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg naar een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn.
Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in
Eindhoven. Heb jij weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg
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Combinatie Jeugdzorg organiseert op maandag 8 april 2019 van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond
op onze locatie Nuenenseweg 4 te Eindhoven. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een
heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over de eigen
ervaringen.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor deze informatieavond kan via (040) 702 2610 of
triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket
aanvragen.
Meer weten over pleegzorg?
Op www.supergewonemensengezocht.nl en
www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over
pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van
voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Taalstimulering tips










Benoem wat je ziet en wat je doet in de tegenwoordige tijd.
Benoem wat je denkt dat je kind wil gaan zeggen bij gevoelens of emoties.
Praat over dingen waar het kind mee bezig is en jij zelf mee bezig bent.
Praat niet te snel.
Dwing het kind niet tot nazeggen maar laat wel horen hoe het eigenlijk moet.
Neem niet te vlug genoegen met gebaren van je kind.
Gebruik eenvoudige korte zinnen, maar gebruik geen kindertaal.
Praat niet op een te grote afstand; ga op gelijke hoogte zitten/dezelfde ruimte zitten en kijk je
kind aan.
Zing liedjes, lees verhaaltjes voor en bekijk de plaatjes, gebruik rijmpjes, praatplaten of foto’s.
(bibliotheek) Kijk samen naar televisieprogramma’s.

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met mij op. Natuurlijk kun je ook voor andere
(opvoedings-)vragen bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,
Batoul Heijdenrijk – Zouhair
Pedagogisch Ondersteuner
Team VVE
Mobielnummer: 06 30 88 56 40
Mailadres: b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl |
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Fijn weekend!
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