Nr. 3 – 26 sept. ‘18
Sprokkelblad digitaal
Het Sprokkelblad wordt gepubliceerd op onze website. Ook kunt u zich via de site aanmelden voor ontvangst
per email. Op deze wijze is het mogelijk dat beide ouders/verzorgers, opa’s/oma’s, de oppas, andere
belangstellenden de nieuwsbrief van onze school ontvangen.

Luizencontrole
Vorige week en deze week hebben extra luizencontroles plaatsgevonden.
In de onderbouwgroepen zijn bij enkele kinderen luizen aangetroffen.
Vandaag krijgen de ouders van de kinderen die het betreft een telefoontje van de leerkracht.
Op maandag 22 oktober, de eerste dag na de herfstvakantie, vindt er weer een controle plaats.
Op de website van school vindt u bij ‘Ouderlinks’ informatie over de goede aanpak van hoofdluis.
Verder is het heel belangrijk dat iedereen thuis goed blijft controleren,
Alvast bedankt voor uw medewerking

Dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang.
We zijn het nieuwe schooljaar goed van start gegaan met het thema “Dit ben ik!”
De kinderen hebben veel geleerd over hun eigen lichaam en nu staat de
Kinderboekenweek weer voor de deur met dit jaar als thema “vriendschap”.
Wij sluiten hier bij aan door van start te gaan met “kikker en zijn vriendjes”.
Wij kikkertjes ,wij kikkertjes zijn aardig om te zien
Wij kikkertjes ,wij kikkertjes zijn aardig om te zien
Oe wak wak wak, oe wak wak wak Oe wak wak wak wak wak
Oe wak wak wak, oe wak wak wak Oe wak wak wak wak wak!
(Bron: https://www.youtube.com/watch?v=otk3wg6oTd0)

Groep 1-2 en 3
Thema 'Welkom in de wereld'
Wij zijn met groep 1-2-3 gestart met ons nieuwe thema van IPC “ Welkom in de wereld/Dit ben ik” en daarbij
steken we in op het aangaan van vriendschappen en de groei van baby naar kleuter.
Er is aandacht voor alle veranderingen in uiterlijk, vaardigheden, speelgoed, verzorging, voeding en relaties. Wij
hebben er heel veel zin in om samen met de kinderen weer veel te leren en ontdekken over dit thema!

Groep 3
Wij hebben Kern 1 al afgerond! Alle kinderen hebben de letters i-m-r-v-s-aa-p geleerd en
ontdekt dat we met deze letters al heel veel woorden kunnen maken. We werken en
spelen veel met letters en woorden en nu hebben we ook een diploma van Kern 1
gekregen. Op naar kern 2!

Groep 4
Groep 4 heeft vorige week dinsdag mogen genieten van een super tennisles. Na een
wandeltocht met juf Inge kwamen we bij de tennisvelden aan. Al snel mochten we
allemaal met bal en racket aan de slag. Dat is leuk! We mochten de bal hooghouden
en zo ver mogelijk proberen we te spelen. Tijdens het buiten spelen kunnen we nu
kiezen om met een beachbal te spelen, zo oefenen we nog meer met het tennissen.

Groep 4, 5 en 6
Muziekthema in groep 4, 5 en 6
Op maandag 24 september is er een kortlopend I.P.C.-thema van start
gegaan in groep 4, 5 en 6 waarbij het vakgebied muziek volledig centraal
staat. De bedoeling is dat het muziekonderwijs hierdoor in deze groepen een
extra boost zal krijgen vanaf de eerste periode in het schooljaar.
Muziek is een vakgebied wat in meerdere thema’s van het I.P.C. een plek
heeft, maar ook heel gemakkelijk te verweven is met andere vakgebieden in
het onderwijs op onze school. We willen met het centraal stellen van het
vakgebied muziek tot aan de herfstvakantie een start maken met meer
muziek in de klas in de groepen 4, 5 en 6 gedurende het hele schooljaar.

Groep 5-6
Bezoek Fransen-Gerrits
Aansluitend op ons I.P.C.-thema: Hoe leren wij? Is er op 19 september een presentatie gegeven aan groep 5-6
door Arthur Gerrits en Willem de Wit van het bedrijf Fransen-Gerrits. De kinderen hadden aansluitend op ons
thema heel veel vragen opgesteld waarbij het bedrijf vanuit verschillende
vakgebieden (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Internationaal, I.C.T., Natuur,
Mens en samenleving en Techniek) werd bekeken. Na de presentatie
hebben de kinderen een rondleiding gekregen door de fabriek in 3
groepen.
Door deze rondleiding werden ook heel veel van de vragen die ze hadden
beantwoord en kregen ze een goed beeld van Fransen-Gerrits en hoe het
proces in de fabriek loopt van grondstof tot mengvoeder. De kinderen
vonden alles erg interessant en hebben erg veel geleerd van de
presentatie en de rondleidingen. We willen de hulpouders bedanken die
op deze ochtend zijn meegegaan met de rondleidingen in het bedrijf en
de mensen van Fransen-Gerrits willen we bedanken voor de gastvrijheid.
I.V.N.-activiteit
Op woensdag 12 september hebben de kinderen van groep 5-6 de natuur in de omgeving van de
school onderzocht onder begeleiding van de schoolgidsen van het I.V.N..
In de struiken bij de pionier en de kerk werden spinwebben bekeken.
De kinderen zijn op sporenonderzoek geweest op het terrein achter de school en met een
microscoop werden mosjes bekeken die overal in de omgeving van De Rips te vinden zijn.
De kinderen kwamen er achter dat er eigenlijk ontzettend veel natuur in hun directe omgeving te
ontdekken is.
We willen de ouders die deze ochtend mee hebben geholpen met het begeleiden van een groepje
hartelijk bedanken. En de gidsen van het I.V.N. ook héél erg bedanken voor de duidelijke uitleg en
het enthousiasme.

Groep 7-8
Kamp
Groep 7-8 is na een hele leuke en gezellige kampweek weer terug op school. De sfeer was goed, de activiteiten
waren leuk en alles is verder prima verlopen. Alles stond alles in het teken van 'Wie is de Mol?'. In de
molboekjes werd dan ook druk geschreven en verdachten werden in de gaten gehouden. Uiteindelijk bleven er

drie leerlingen over, waaronder de MOL. Jens bleek de MOL te zijn en Sybren had dit goed en was de winnaar.
Gedurende dit spel hebben we gezwommen, zeskamp, smokkelspel en nog veel meer gedaan. Als afsluiting
hadden we vrijdag een survivalactiviteit.
IPC
Tot aan de herfstvakantie werken de leerlingen aan het vak muziek.
Wat willen de leerlingen leren over muziek?
De komende tijd gaan ze hier meer over leren.

Diverse berichten:
Van de oudervereniging:
Herinnering: Op vrijdag 7 september zijn de schoolfoto´s gemaakt. Inmiddels heeft elke kind de inlogcode mee
naar huis gekregen. Wanneer je een bestelling doet voor 30 september 2018 en ervoor kiest om de foto´s naar
school te laten versturen, dan betaal je geen verzendkosten.

Studiereis Kenia – Teachers 4 Teachers
Van 26 september tot en met 7 oktober maakt Mieke
Vogels, met haar collega’s Karin van de Berkmortel
van KC De Kastanjelaar en Argo van den Bogert van
KC Het Venster een studiereis naar Kenia, met de
organisatie Teachers 4 Teachers.
Teachers 4 Teachers is een organisatie van
vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in
Kenia te bevorderen. Zij brengen onderwijsgevenden
uit heel Nederland en Kenia met elkaar in contact.
Missie: to meet, to connect, to learn, education is their future!
Ze werken samen met ongeveer 320 scholen in Kenia in de kustprovincie Kwale ten zuiden van Mombasa. In
Kenia wordt nauw samengewerkt met de regionale Keniaanse overheid die het programma heeft opgenomen
in haar onderwijsprogramma.
Stichting GOO ondersteunt dit project. Samen met 31 directeuren uit Nederland gaan we Keniaanse
directeuren ontmoeten en ondersteunen en vooral leren van en met elkaar. Wij vinden het een prachtige kans
om het onderwijs in een andere cultuur, ander continent en andere omstandigheden te mogen zien en
ervaren, door op bezoek te gaan bij deze scholen.
Wij willen graag alle kansen benutten om deze ervaringen te delen, daarom houden we een blog bij
(Polarsteps). De medewerkers van onze kindcentra kunnen zo beelden en verhalen delen met onze
kinderen, om zo de wereld van de Afrikaanse kinderen, vanaf de
evenaar, een klein beetje dichterbij te brengen.
Wilt u meer weten: www.teachers4teachers.nl
Met vriendelijke groet,
Mieke Vogels van KC De Klimboom
Karin van de Berkmortel van KC De Kastanjelaar
Argo van den Bogert van KC Het Venster
Tijdens de afwezigheid van Mieke kunt u terecht bij:
Miriam de Mol voor Opvangzaken (do)
Yvonne Veenhof (di en do) en Harrie Peeters (hele week behalve do) voor Onderwijs.’

Jumbo Sparen voor je school:

Vanaf woensdag 3 oktober gaat de Sparen voor je School actie van start bij Jumbo in Bakel - Gemert - Volkel.
Wij doen weer mee! De punten kunnen ingeleverd worden op school. Wij sparen voor spelmateriaal.
Net als vorig jaar kunnen de schoolpunten geactiveerd worden op www.jumbosparenvoorjeschool.nl.
Daarnaast kunnen de punten vanaf dit jaar ook gescand worden met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze
app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store en Google Play
Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en
geactiveerd worden.
https://www.jumbo.com/content/sparenvoorjeschool

Van dansvereniging Euphoria
Wederom organiseert DV Euphoria actie:
“APPELTJE VOOR DE DORST”.
U kunt de dansgardes op zaterdag 6 oktober a.s. vanaf 10.00 uur bij u aan de deur
verwachten met hele mooie Elstar appels. Het is een heerlijke sappige appel uit de
nieuwe oogst. Ook lekker voor een appeltaart vandaar dat we er ook dit jaar weer appeltaartmix bij verkopen.
De opbrengst van de actie “APPELTJE VOOR DE DORST” komt volledig t.g.v. de dansgarde.
Wij hopen dat wij ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen.
Alvast hartelijk dank namens het Bestuur, Trainsters en al onze dansgardes.

Van muziekvereniging Concordia:
Vind jij het leuk om een muziekinstrument te besprelen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!!
Weet je nog niet wat voor instrument je leuk vindt? Meld je dan aan voor een proefles bij
Muziekvereniging Concordia, via het Kunstlokaal.
Mocht je besluiten om een blaasinnstrument te gaan bespelen wat wij bij onze fanfare hebben? Dan
hebben we nog een leuk extraatje voor je ouders. Zij krijgen namelijk in het eerste lesjaar een korting
van 50% op het lesgeld. De korting is alleen voor startende blazers en helaas niet geldig voor
blokfluitleerlingen en slagwerkleerlingen.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Colinda Bardoel (tel. 599381) of José van der Heijden (tel.
06-29216114)

Onderaan dit sprokkelblad:
-

-

GGD: informatie-avond over poepproblemen bij kinderen;
Centrum Jeugd en Gezin: workshop ‘leren luisteren’;
Jeugdtheater Carrousel: ‘Kortjakje’;
Clientenraad Werk en Inkomen: info-avond geldgebrek;
Kinderuniversiteit van Tilburg University;
Universiteit Utrecht: gezinsrelaties na scheiding;
Autocross De Rips;

Berichten voor het Sprokkelblad
Aan het einde van elk maand verschijnt een nieuwe uitgave van het Sprokkelblad. Karin Verschuren, ouder van
onze school, zorgt voor de samenstelling ervan. U kunt uw berichten rechtstreeks aan Karin
(verschurenkarin@gmail.com) sturen of aan mieke.vogels@stichtinggoo.nl.
Voor de volgende uitgave moeten deze uiterlijk 22 oktober digitaal binnen zijn.

Agenda
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober
Za 13 t/m zo 21 oktober
Dinsdag 30 oktober
Dinsdag 6 november
Dinsdag 13 november
Dinsdag 20 november

Naschools beweeguurtje (15:00-16:00)
Info-avond Voortgezet Onderwijs (19:30-21:00)
Herfstvakantie
Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00)
Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00)
Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00)
Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00)
StudieMIDdag – alle kinderen vrij (12:00)
Dinsdag 27 november
Naschoolse wetenschap&techniekcursus (15:00-16:00)
De kalender voor schooljaar 2018-2019 kunt u op de website vinden.

