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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u weer informatie over de school.
Inhoud schoolbel nr.4:

Woordje vanuit directie.
Mededeling(en)
Verkeer op school
Leerlingenraad.
Week van de pauzehap
Kinderpostzegels
Kinderboekenweek
Fontys sportactiviteit
Vier keer wijzer

Woordje vanuit directie.

Vorige week hebben we met het team een hele mooie studiedag gehad. We hebben in de ochtend samen naar de opbrengsten van de
afgelopen jaren gekeken en in de middag zijn we dieper in de didactiek van rekenen en spelling gedoken. Het was heel gaaf om te zien
dat iedereen heel betrokken is bij de school, de schoolresultaten en vervolgens open staat voor adviezen om het nog beter te gaan
doen.
Deze week hadden we voor de eerste keer dit schooljaar te maken met een collega die niet kon komen werken. We hebben binnen
Prodas een vervangerspool waar we een beroep op kunnen doen in deze situaties. Helaas is het leraren tekort daarin ook merkbaar en
was er maandag niemand beschikbaar om te komen vervangen.
We hebben het gelukkig intern kunnen oplossen. We hopen dat we dit het hele schooljaar kunnen doen, eventueel met opdelen van
kinderen of samenvoegen van groepen. We sluiten helaas niet uit dat in de toekomst het wellicht voor gaat komen dat we een groep
leerlingen vragen om thuis te blijven. Dit zal nooit zijn als een leerkracht de 1e dag ziek is, dan gaan we puzzelen naar een oplossing.
Natuurlijk hoort u zo tijdig mogelijk van ons als dit speelt.
We hebben met groep 4 t/m 8 al een natuurthema van vier keer wijzer afgerond. De markt van groep 4-5 waarop de kinderen vertelden
over wat ze geleerd hadden werd druk bezocht. Nu zijn we in groep 4 t/m 8 begonnen met een blok aardrijkskunde, groep 3 heeft het
over bomen en in groep 1-2 hebben ze letterfeest.
Verderop in de nieuwsbrief kunt u meer lezen over de aanpak voor aardrijkskunde.
Op school hebben we dit schooljaar ook weer een aantal stagiaires. Namelijk
Puk (onderwijsassistent) hij loopt stage in groep 1/2 B en vanuit de PABO lopen Tim (3de jaars) stage in groep 3 en Janneke(3de jaars) in
groep 6/7.
Verder ben ik blij u te kunnen melden dat in de groepen 1/2 is een zorgassistente is gestart, Nienke komt de groepen 1/2 de komende 2
jaar vanuit het BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) de leerkrachten ondersteunen specifiek wat zorg betreft.

Mededeling(en)



De kleuterviering in de kerk die gepland stond op zondag 7 oktober gaat helaas niet door, er waren te weinig aanmeldingen.
De typecursus via de Typetuin gaat dit schooljaar ook niet door er waren geen aanmeldingen.
De typetuin zal het volgend schooljaar opnieuw een typecursus aanbieden.
We houden u op de hoogte.
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Volgende week (24 sept t/m 28 sept) start week van de pauzehap.
Start Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober tevens is er dan de sportactiviteit vanuit Fontys.
De koffie staat klaar op maandag 8 oktober. Alle ouders zijn dan meteen als de school begint welkom op school om samen
met iemand van het MT (deze keer Inge) informeel te praten over schoolzaken onder het genot van een kopje koffie of thee met
een koekje .
Experienceday Groep 8 bezoekt het Varendonck op donderdag 11 oktober. Juf Marian blijft op school bij de kinderen van
groep 7. We zijn nog dringend op zoek naar ouders die mee heen en/of terug willen fietsen. Aanmelden mag bij
juf Marian. Heel veel plezier allemaal.
Bezoek aan de Groote Peel groep 7/8
Hoe kunnen we het natuur-thema 'Dieren in Nederland' en het rode draad leesproject 'Weg uit de Peel' nou beter afsluiten dan
met een bezoek aan natuurgebied de Groote Peel?
Op maandagochtend 8 oktober neemt groep 7/8 deel aan een belevingstocht door de Groote Peel. Zorg voor warme kleding
en goede, dichte schoenen dames en heren!
Omdat we helemaal naar Ospel gaan, vragen we ouders heen en/of terug te rijden. Aanmelden mag bij juf Marian.
Alvast bedankt voor de hulp!

Verkeer op school

Als school vinden wij de veiligheid van uw kind erg belangrijk. Niet alleen binnen, maar ook buiten de school. Daarom organiseert de
school samen met werkgroep verkeer jaarlijks verschillende activiteiten.
Activiteit binnenkort
Op 9 oktober zal de fietsenkeuring uitgevoerd worden door onze dorps fietsenmaker Piet. Het is daarom de bedoeling dat alle kinderen
vanaf groep 4 hun fiets meenemen naar school zodat deze gekeurd kan worden. Wordt de fiets van uw kind afgekeurd? Geen paniek,
want op 23 oktober zal de herkeuring plaatsvinden.
Geplande activiteiten
Voor groep 1/2 staat het oversteekproject op de planning. De kinderen leren hier hoe ze op verschillende plekken in Lierop veilig over
kunnen steken. Voor groep 3 en 4 staat een activiteit gepland waarbij hun fietsvaardigheden getest zullen worden. Hierbij kunt u denken
aan het fietsen van parcours. Groep 5 t/m 8 zullen zich bezig houden met een SkateClinic. Deze activiteit zal per groep plaatsvinden en
het is de bedoeling dat kinderen hun eigen skates meenemen (als ze deze hebben). Ten slotte zal groep 7 dit jaar weer het
verkeersexamen afleggen. Deze bestaat uit een digitaal theoretische toets en het praktijkexamen. Waarbij alle kinderen van groep 7
gezamenlijk naar Someren fietsen om daar te laten zien wat ze geleerd hebben. Op welke datums deze activiteiten plaats zullen vinden
wordt ter zijner tijd met u gecommuniceerd.
Brigadiers
Een verkeersbrigadier helpt kinderen oversteken in speciale kleding en met hulpmiddelen. Een verkeerssbrigadier is bevoegd om het
verkeer tegen te houden. Als school zijn wij erg blij met onze brigadiers. Helaas wordt het aantal brigadiers steeds minder. Om de
veiligheid van uw kind buiten school te kunnen garanderen zijn wij daarom op zoek naar nieuwe brigadiers. Als nieuwe brigadiers zich
aanmelden worden zijn door de politie opgeleid. Omdat onze dank groot is naar de brigadiers wordt er jaarlijks een bedankochtend
georganiseerd voor de brigadiers. Zo worden ook zij even in het zonnetje gezet. Lijkt het u leuk om brigadier te worden en kinderen te
helpen met oversteken? Dan kunt u zich aanmelden bij juf Alison (groep 1/2A).
Tevens zijn wij als school nog opzoek naar iemand die brigadier coördinator wil zijn. Dit houdt in dat jij je als coördinator:
- Je inzet om nieuwe brigadiers te werven;
- Ervoor zorgt dat de nieuwe brigadiers opgeleid worden;
- Een rooster samenstelt voor de brigadiers;
- Contact hebt met politie en gemeente en
- De bedankochtend voor brigadiers organiseert.
Voor meer informatie loop gerust een keer binnen bij juf Alison (groep 1/2A)
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Brabants Verkeersveiligheid Label
Als school mogen wij trots zijn op het feit dat wij het Brabants verkeersveiligheid Label (BVL) hebben. Dit label toont aan dat onze school
zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school. Kinderen zijn namelijk een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in
Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Daarom vindt onze school het belangrijk dat zij moeten leren hoe ze
veilig deel kunnen nemen aan het verkeer. Dit mooie label hangt bij de hoofdingang binnen tegen de muur.

Leerlingenraad.

De leerlingenraad is voor de eerste keer bij elkaar geweest.
De volgende kinderen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad van onze school:
Isa, Dean, Roos, Britt, Sylvie, Floor, Tessa, Sjors, Senna en Janna.
We hebben samen gepraat over wat is een leerlingenraad en wat doen ze.
Een van de kinderen zei: “Wij zijn de eerste en tweede kamer van de school”.
Dat is zeker waar, dit tiental vertegenwoordigt alle leerlingen van onze school.
We hebben gesproken over waar we het over willen gaan hebben.
De volgende onderwerpen kwamen op tafel:
 Meer bewegen tussen de lessen
 Prullenbakken staan niet praktisch, hoe kunnen we dit oplossen
 Voetbal voor de groepen 6 t/m 8 goede afspraken maken en die hanteren.
 De snoeppotten opleuken en mee beslissen over de inhoud.
 Een korfbalpaal of basket op de speelplaats en meer buitenspeelgoed voor de pauzes.
 Sponsorloop inzetten voor aanschaf buitenspelmateriaal en voor een goed doel
 Goed doel kiezen
 Sponsorloop of misschien een keer iets anders
Omdat de kinderen graag willen voetballen en onze snoeppotten veel gebruikt worden, hebben we meteen de volgende acties uitgezet:
1. Voetbal
De kinderen van groep 6 t/m 7 willen weer gaan voetballen.
De afspraken zijn niet duidelijk.
De leerlingenraad gaat ervoor zorgen dat de afspraken samen gemaakt worden en op papier komen.
Daarna kunnen de kinderen samen gaan voetballen.
2. Snoeppotten
De snoeppotten worden intensief gebruikt en worden daarom regelmatig aangevuld.
De leerlingenraad gaat in overleg met alle andere kinderen van de school om te achterhalen wat erin komt.
( geen kauwgum en lolly’s)
Alle leden vanuit de leerlingenraad vragen in de eigen groep en groep 7/8 ook in groep 3, groep 6/7 ook in groep 1-2 A en
groep 4/5 ook in groep 1-2 B.
Op vrijdag 28 september is er een kort overleg.

De volgende leerlingenraad is op woensdag 12 december.

Week van de pauzehap

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, doet onze school deze week mee aan de week van de pauzehap.
Op vrijdag 28 september is er een opdracht rond een zelf meegenomen gezond tussendoortje. Het is leuk als uw kind zelf met een
suggestie komt. U kunt uw kind daarbij stimuleren om een tussendoortje te kiezen dat niet zo voor de hand ligt, zoals een bijzondere
fruitsoort of een aparte groentesnack. Let er op dat uw kind het die vrijdag meeneemt naar school.
Bij een gezonde pauze hoort niet alleen een goed 10-uurtje, ook lekker bewegen en ontspannen zorgen voor energie. Ook daarvoor
biedt de Week van de Pauzehap inspiratie en suggesties. Albert Heijn en partner NOC*NSF hebben een gezamenlijk doel voor ogen:
een actievere levensstijl voor alle Nederlanders. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen aanstaande vrijdag een sportvoucher t.w.v. 2x
gratis sporten cadeau, om de sport te ontdekken die bij hen past. Alleen, of bijvoorbeeld met een vriend/ vriendin/familielid. Er is keuze
uit meer dan 300 verschillende sporten bij ruim 5000 sportclubs.
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Omdat we helaas net te weinig sportvouchers hebben ontvangen, hebben de kinderen van groep 6 t/m 8 de keuze gekregen of zij een
sportvoucher wilde. Veel kinderen van de bovenbouw gaven aan al aan verschillende sporten te doen. Dat is natuurlijk super!

Kinderpostzegels

Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de Kinderpostzegelactie.
Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Ook onze leerlingen uit groep 8 doen mee!
Hun missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie.
Groep 8 gaat buiten schooltijd langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te verkopen. Dit jaar staan de bekende
personages van De Fabeltjeskrant op de zegels. Koopt u ook deze leuke postzegels, bijbehorende kaarten of andere leuke producten,
zoals de shopper met tekst van Pippi Langkous, het blikje met vrolijke emoji-pleisters of het heerlijke theepakket bij een van onze
leerlingen? Voor meer informatie kijk op: www.kinderpostzegels.nl
Groep 8, heel veel succes kanjers!

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek gaat weer bijna van start en vindt plaats van 3 t/m 14 oktober. Het thema is dit jaar
'vriendschap'. De werkgroep zorgt voor een opening in de hal passend bij dit thema. Daarnaast zingen/dansen
we op het lied 'Kom erbij!' van Kinderen voor Kinderen. Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek ontvangt
iedere jaargroep een boek uit de kerntitels.
Als school hebben we het boek 'De eilanden ruzie' ontvangen.
Dit boek is dit jaar het kinderboekenweekgeschenk (te verkrijgen bij de boekhandel bij €10,- aan kinderboeken).
Lezen zal een prominente rol hebben tijdens de Kinderboekenweek. Er zal veel worden voorgelezen en samen
gelezen.
Er zal aandacht zijn voor boeken. Ook zullen enkele groepen een bezoek brengen aan de bibliotheek op school,
waar een leesconsulente hen wegwijs maakt en boeken extra onder de aandacht brengt.
We maken er een mooi leesfeest van!
Werkgroep Leesbevordering

Fontys sportactiviteit

Op woensdag 3 oktober hebben we weer onze jaarlijkse sportactiviteit. Van 10.45-12.15 zullen studenten
van Fontys Sporthogeschool een sportactiviteit organiseren voor de hele school. De leerlingen gaan met
hun eigen groep en leerkracht naar het sportveld bij de gymzaal. Hier zullen ze 1,5 uur lekker gaan
bewegen samen. Denkt u aan sportkleding en sportschoenen?
Mocht u een kijkje willen nemen, dan bent u van harte welkom! We vragen u om geen foto’s van andere
kinderen op social media te plaatsen.

Vier keer wijzer

Deze week zijn de groepen 1 t/m 8 gestart aan een nieuw thema van Vier keer wijzer. De groepen 1/2 werken rondom letterfeest.
Groep 3 werkt rondom het thema bomen. In de andere groepen staat aardrijkskunde centraal. Groep 4/5 is aan de slag met het thema
'Van bovenaf; kaarten en plattegronden'. Groep 6/7 leert meer over 'Zuid-Nederland' en groep 8 wil zoveel mogelijk leren over het
werelddeel 'Afrika'.
We werken ook bij aardrijkskunde weer vanuit (de 5) vragen. Hier moet iedere leerling aan het einde van het thema antwoord op weten.
Nieuw is dat de kinderen aan de slag gaan met aardrijkskundige onderwerpen, middels het uitwerken van een spel. Vier keer wijzer
aardrijkskunde wordt afgerond door het zelfgemaakte spel te spelen met de hele klas. Erg leuk en leerzaam!

Met vriendelijke groet
Team ’t Rendal.

