
 

 
 

 

 

.. Agenda 
12 oktober  Inloopochtend  

14 oktober  Schoolpleinpakket verkeer  

   Boekenruilbeurs  

17 t/m 21 oktober Studieweek 
24 t/m 28 oktober  Herfstvakantie 

31 oktober  Instroommoment  

1 november  Koffie-uurtje gezinscoach    

Inloopochtend  
Op woensdag 12 oktober organiseren wij weer een inloopochtend. Vanaf 9 uur zijn belangstellenden van harte 
welkom om een kijkje te nemen in de groepen. De kinderen zijn dan aan het werk en wij bieden de gelegenheid 

om mee te kijken. Wij leiden u rond en beantwoorden graag al uw vragen.  
Wie weet is er iemand in uw omgeving die u kunt tippen om eens een kijkje te nemen? Dat zouden wij zeer op 
prijs stellen.  

Voorstellen   
Ik ben Anke van Well, 19 jaar jong en derdejaars student! 
Samen met mijn ouders en twee zusjes woon ik in Leunen. 
Het eerste half jaar zal ik, iedere dinsdag, in de onderbouw stage lopen, bij juf Ine. Het tweede 

half jaar is nog een verrassing voor jullie (maar ook voor mij ) Ik heb er heel veel zin in!! 

Kom gerust een praatje maken als je me ziet, vind ik hartstikke leuk! 
 

 
Hallo allemaal, 

Een nieuw gezicht in middenbouw 1! 
Mijn naam is Pim Copier, ik ben 19 jaar, en woon in Boxmeer. 
Ik zit in het derde leerjaar van Hogeschool de Kempel en zal de aankomende tijd voornamelijk op dinsdag in de 
klas aanwezig zijn. Af en toe zal ik er ook een hele week zijn. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te hockeyen en muziek te maken bij Harmonie Semper Unitas. 

Daarnaast ben ik altijd in voor een praatje dus wil je meer weten of gewoon even kletsen, kom gerust bij me 
langs! 

Speelcoaches 
Samen zorgen we voor een fijne pauze!  
Kinderen uit de bovenbouw, die hiervoor gekozen hebben én hierin begeleid worden, begeleiden de andere 
kinderen bij het buitenspelen.  Deze week zijn de coaches, onder leiding van Truus, bij elkaar geweest om te 
bespreken hoe de eerste weken van het nieuwe schooljaar verlopen zijn. 

Ze hebben ervaringen uitgewisseld, rollenspellen gedaan om te leren hoe je op een goede manier een conflict 
oplost en de taken van een speelcoach benoemd.  
Daarna zijn ze in alle groepen geweest om de gedragsverwachtingen van de kinderen te bespreken. 

Het is mooi om te zien dat ‘ervaren’ speelcoaches hun nieuwe collega’s begeleiden in het uitvoeren van deze 
leuke taak. 

Verkeerscircuit 
Op vrijdag 14 oktober wordt het schoolpleinpakket weer uitgezet. Alle kinderen gaan dan hun 

praktische verkeersvaardigheid oefenen. Het is fijn als de kinderen op die dag met hun fiets (of 
step) naar school komen. 

Day of the languages 
Op donderdag 6 oktober zijn 4 leerlingen van Metameer Boxmeer in de bovenbouwgroep geweest.  
Deze leerlingen volgen twee talig onderwijs en hebben de kinderen een les Engels gegeven. 

Leuk dat Jill, een oud leerling, hier ook bij was. 
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Nieuw kosmisch project  
Deze periode werken we aan het kosmische project: Het heelal. De kinderen zullen van alles leren 
over de ruimte,  planeten, de zon, de maan, sterrenstelsels etc. Misschien kunnen ze er thuis al 
over vertellen?  
Dit project loopt tot en met vrijdag 25 november. 

Natuur-adoptieproject 
Geschreven door Eva en Lotte uit de bovenbouw: 

 
 

‘3 Oktober zijn wij met de hele bovenbouw naar ons geadopteerde stukje bos gegaan. Daar gingen we heen met de fiets. 
Toen we aankwamen kregen we uitleg van Annelie van Stichting IKL. 
Toen mochten we groepje voor groepje handschoenen pakken en gereedschap. We hadden pistoolzagen, beugelzagen en 
takkenscharen. De groepjes gingen een plek zoeken om acacia’s en kleine boompjes weg te halen. Een groepje mocht een 
grote boom om zagen.  
Na ongeveer een uur kregen de kinderen tijd om hun lunch op te eten.  
Nadat iedereen klaar met eten was, mochten de kinderen kiezen of ze acacia’s wilden knippen of grote bomen omzagen; 
de beugelzaag werd daarvoor gebruikt. 
 
Waarom gaan we twee keer per jaar naar ons adoptiegebied: we willen de natuur netjes houden en zo leren we ook veel 
over de natuur en ook hoe je bomen moet omzagen.’ 

HALT Les  
Op woensdag 12 oktober krijgt de bovenbouw een voorlichting van Bureau Halt over online 
veiligheid. 
In de voorlichting zoeken we met de kinderen uit wanneer je op internet te ver gaat. Dit doen 

we door een aantal waargebeurde verhalen te onderzoeken. We bespreken met de leerlingen 
wat er is gebeurd, of het strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Op die manier leren 
de kinderen dat niet alles even onschuldig is en wat de gevolgen zijn als je te ver gaat. Ook bespreken we met 
de kinderen hoe ze kunnen voorkomen dat ze in zo’n situatie terecht komen en wat ze kunnen doen als dat 

toch gebeurt. 

Leerlingenraad 
De huidige leerlingenraad heeft de kinderen van de middenbouwgroepen en de bovenbouw opgeroepen om zich 
kandidaat te stellen voor de nieuwe leerlingenraad. 
Volgende week worden verkiezingen  gehouden. Uit elke midden- en bovenbouw groep worden 2 kandidaten 
gekozen door de eigen leerlingen. Dit doen we door een officiële verkiezing (met rood potlood…) te organiseren.  
In het volgend weekbericht kunt u lezen welke kinderen in de nieuwe leerlingeraad gekozen zijn. 

 



 
 

Aangekondigde ontruiming 
Op dinsdag  8 november hebben we een aangekondigde ontruiming. Hieraan nemen alle kinderen van het 
Montessoricentrum deel. Natuurlijk doen ook de kinderen van de Montessori Kinderopvang met de leidsters 
mee. Vooraf is iedereen goed voorbereid en weten we wat er gebeuren gaat. We laten het alarmsignaal horen 
en we vertellen de kinderen wat we moeten doen als het alarm gaat. We verlaten dan rustig het schoolgebouw 
en  lopen naar de verzamelplaats op het veld. Hier worden alle namen opgelezen en gecontroleerd. Als alles 

klopt en de BHV-ers de school gecontroleerd hebben gaan we weer terug naar de klas.   

Nieuws van de MR 
Nieuw lid van de MR: Noëlle van de Moosdijk 
Via het weekbericht wil ik me graag aan u voorstellen als nieuw lid van de MR. Binnen school ben ik wellicht al 
bekend bij u als leerkracht van middenbouw 1. 
Vanuit het personeel ga ik vanaf dit schooljaar mijn bijdrage leveren aan de MR binnen onze school. 
Samen met de ouders en mijn collega Gea van de Beuken hebben we onlangs onze eerste vergadering gehad. 

Met veel plezier draag ik mijn steentje hieraan bij.  
Voor eventuele vragen kunt u dus ook bij mij terecht.  

Kinderboekenweek – boekenruilbeurs  
Op vrijdag 14 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek traditiegetrouw af met onze 
boekenruilbeurs. Alle kinderleesboeken en tijdschriften zijn welkom. Kinderen mogen de leesboeken 
in een tas meenemen op vrijdag 14 oktober waarna ze hopelijk met veel nieuwe leesboeken weer 
thuis komen. Het is leuk wanneer ieder kind een boek bij zich heeft zodat ze ook echt met elkaar 
kunnen ruilen. 

Gevraagd 
Overblijfouder Ellen is op zoek naar ‘kerstservetten’ om mee te knutselen. Wie o wie heeft deze nog liggen?   
 
 
 
 
 

 
 
 


