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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u weer informatie over de school.
Inhoud schoolbel nr.6:

Woordje vanuit directie.
Mededeling(en)
Herkeuring fietsen
Cultuur
Spullen van thuis
Leerlingenraad
Bijlage(n)

Woordje vanuit directie.

Na een heerlijke herfstvakantie merken we dat het weer kouder begint te worden. We proberen dan ook zodra de school begonnen is de
deuren te sluiten zodat de warmte niet naar buiten gaat. Gelukkig zijn alle leerkrachten weer helemaal opgeknapt en beter.
We zijn als team volop bezig met de nieuwe thema’s van vierkeerwijzer en het voorbereiden van onze studiedag hierover op 15
november. We gaan op die dag 3 vierkeerwijzer scholen bezoeken.
Ik weet dat het al lang in Lierop gaat over de verbouw/nieuwbouw van de school. Graag wil ik hier iets meer over uit leggen.
De gemeente Someren is bezig om een Integraal huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Hier kunt u horen wat er op 11 oktober in de
vergadering commissie burger en bestuur over gezegd is.
Er zijn nog geen besluiten hierover genomen.
Als er besluiten zijn genomen over het IHP dan weten we meer.
We zijn op school samen met Norlandia wel al verkennend met elkaar aan het spreken over wat onze wensen zijn qua huisvesting.

Mededeling(en)



Op donderdag 15 november is onze studiedag, alle kinderen zijn dan vrij.
De leerkrachten van ’t Rendal bezoeken op deze dag 4x wijzerscholen.
Vooruitblik
Op donderdag 20 december hebben we een gewone schooldag tot 14.45 en ’s avonds worden de kinderen verwacht op
school om 17.30 tot 19.30 uur voor de kerstviering.
Vrijdag 21 december begint de school voor iedereen om 9.00 uur.
Zondag 26 mei is de communieviering

Herkeuring fietsen

Op 9 oktober werden op school de fietsen van gr 4/5, 6/7 en 7/8 gekeurd.
In gr 4/5 waren 30 kinderen met de fiets, 24 fietsen werden meteen goedgekeurd en 4 konden ter plaatse gerepareerd worden, 6 fietsen
werden nog niet goed gekeurd.
In gr 6/7 waren 23 kinderen met de fiets, waarvan er 20 fietsen meteen goedgekeurd werden en 3 ter plaatse gerepareerd konden
worden.
In gr 7/8 waren er 21 kinderen met de fiets, 19 fietsen werden meteen goed gekeurd 1 werd meteen gerepareerd en 3 werden er nog
niet goedgekeurd. .
Op 23 oktober was de herkeuring, er kwamen 9 kinderen met de fiets, van deze 9 waren er 6 fietsen voor de herkeuring en 3 fietsen
werden voor de eerste keer gecontroleerd. Alle fietsen werden goedgekeurd.
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Cultuur

Op 22 november gaat de groep 7/8 naar het Philips muziekcentrum in Eindhoven naar de voorstelling Rhythmix.
De vrienden van cuvoso maken dit bezoek mogelijk en betalen ook de busreis.
Omdat onze jonge concertbezoekers een actieve bijdrage zullen leveren aan het concert is een goede muzikale voorbereiding op school
een absolute voorwaarde. Daarom wordt er op maandag 12 november om 9.30 uur een passende muzikale workshop gegeven op
school en zal de eigen leerkracht verschillende voorbereidende muzieklessen geven in de klas.
Hier volgt nog wat extra informatie over de voorstelling.
Muziekvoorstelling Rhythmix voor alle kinderen van groep 7 en 8
Zo’n 400 Leerlingen van groep 7-8, 60 musici van Philharmonie Zuid-Nederland, 4 slagwerkers van Percossa en de dirigent zijn
onmisbaar voor de uitvoering van Rhythmix. Op donderdag 22 november gaan alle kinderen van groep 7 en 8, met de bus, naar deze
muzikale live show vol actie en reactie en met vele mooie luistermomenten met muziek van fantastische componisten als Ravel,
Sjostakovitsj en Kabalevski. Het concert dompelt onze leerlingen onder in de uitdagende wereld van het grote klassieke symfonieorkest
en de ritmische gedrevenheid van Percossa.
Welke 2 ouders hebben deze ochtend zin en tijd om mee te gaan naar het muziekgebouw in Eindhoven? De bus vertrekt om 9.30
uur en we verwachten om 12.30 uur terug te zijn op school.
Willen deze ouders zich opgeven bij juffrouw Marian.
Wij wensen de kinderen van groep 7 en 8 heel veel plezier!

Spullen van thuis

Veel kinderen brengen op dit moment Pokémon kaartjes en elastieken/touwtjes mee naar school.
Er wordt in de pauze gespeeld met deze spullen en de Pokémon kaartjes worden onderling geruild.
We vinden dit verder geen probleem, maar we willen u erop attenderen dat de spullen op eigen risico mee gebracht worden.
Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen, ze moeten dus zelf opletten dat ze niets kwijt raken of stuk maken.
Tevens moeten ze goed nadenken of ze wel of niet ruilen, zodat ze geen spijt krijgen.
Het zou fijn zijn als u dit met uw kind(eren) een keer bespreekt.
Zo blijft het voor iedereen leuk en komen er ook geen conflicten door.

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft in alle groepen geïnventariseerd wat voor snoep alle kinderen in de snoeppotten willen.
Ze hebben vervolgens een lijst opgesteld met daarop de voorkeuren.
Nu weten we precies wat we lekker vinden en daarmee waarmee worden de snoeppotten dit jaar gevuld.
Goed geregeld leerlingenraad, TOP!
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Bijlage(n)

Met vriendelijke groet
Team ’t Rendal.
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