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Agenda
4 sept

Informatieavond

17 sept

Week tegen pesten: Laat je zien!

6 sept

OR vergadering

19 sept

Nieuwsbrief 2

10 sept

Mad Science Show

20 sept

Dag van de leidster

Van harte gefeliciteerd!
Van 29 augustus t/m 23 september
29 aug

Jara gr. 1/2A

30 aug

Groep 8

13 sept

Emran gr. 7

Farah gr. 7

13 sept

Flip gr. 1/2A

30 aug

Loïs gr. 8

13 sept

Kane gr. 7

31 aug

Jan gr. 7

14 sept

Imke gr. 8

1 sept

Jonas gr. 7

14 sept

Karlijn gr. 8

1 sept

Floor gr. 7

16 sept

Juf Jennifer

1 sept

Mylan gr. 7

16 sept

Lyvia gr. 5

4 sept

Dylano gr. 1/2A

16 sept

Isa gr. 5

8 sept

Senna gr. 1/2C

16 sept

Kars gr. 1/2B

8 sept

Amy gr. 8

17 sept

Sem gr. 1/2A

8 sept

Rohan gr. 3

18 sept

Maria gr. 4

11 sept

Amber gr. 4

18 sept

Siem gr. 1/2B

12 sept

Juf Willy

19 sept

Lise gr. 3

12 sept

Freek gr. 6

19 sept

Fedde gr. 3

12 sept

Senna gr. 8

21 sept

Christean gr. 5

13 sept

Delia gr. 8

23 sept

Ties gr. 7

De kop is er van af! Schooljaar 2018-2019 is begonnen en we hebben een fijne start gemaakt. Het team heeft er
zin in en de kinderen zijn allemaal lekker ontspannen terug gekomen van vakantie.
Dit jaar ook weer enkele nieuwe leerkrachten; juf Lianne Pennings (groep 3) en juf Leonie Giller (groep 4, groep
6) en juf Suzanne Meuwissen (groep 7). Verschillende leerkrachten hebben andere taken (erbij) gekregen. Juf
Jennifer is onze I-coach; zij gaat zich bezig houden met de vraag hoe we ICTmiddelen meer kunnen inzetten
binnen ons onderwijs. Juf José verzorgt de ondersteuning van (groepjes) leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften op het gebied van taal, mindset en executieve functies. Juf Connie werkt enkele uren
met onze meerbegaafde leerlingen en juf Diana gaat aan de slag met het verder ontwikkelen van ons
ondersteuningsaanbod voor kinderen met rekenproblemen. Juf Margreet gaat zich voor de Nuenense scholen
bezig houden met het (door)ontwikkelen van een aanbod voor kinderen met een taalstoornis of andere
problemen bij de taalverwerking. Hiermee geven we steeds meer vorm aan passend onderwijs. Niet alleen op
De Wentelwiek, maar ook binnen de kern Nuenen. We zijn vorig jaar een project gestart waarbij we als
Nuenense scholen intensief samen werken om voor álle kinderen binnen Nuenen een passend onderwijsaanbod
te bieden. Ik zal u via deze nieuwsbrief af en toe op de hoogte houden.
Dit schooljaar zal ook in het teken staan van het ‘bouwen’ aan Kindcentrum De Wentelwiek. Samen met Korein
gaan we investeren in de doorgaande lijn. Kinderopvang, peuterwerk, school en BSO gaan intensiever met
elkaar samenwerken. In dit traject zal ook het thema ouderbetrokkenheid en communicatie een extra impuls
krijgen. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het IKC.
Verder zijn er veranderingen op het gebied van onze huisvesting. De collega’s van de Crijnsschool hebben de
huisvesting op onze locatie niet meer nodig, Het directiekantoor is omgebouwd tot een fijne leerplek waar juf
José met leerlingen werkt. Juf Hélène en juf Yvonne delen nu een kantoor. Naast ons gezamenlijke kantoor
hebben we een spreekkamer ingericht. Voor ons als school een win-win situatie denken we; een hele fijne
leerplek voor onze leerlingen er bij én doordat de directie en de intern begeleider één kantoor delen, korte
lijntjes voor wat betreft de schoolleiding!

Nieuws van de groepen
Informatieavond
De informatieavond voor de groepen 3, 4, 7 en 8 begint om 19.00 uur. De ouders van groep 3 worden starten in
de aula.
De informatieavond voor de groepen 1, 2, 5 en 6 begint om 19.45 uur. De ouders van de groepen 1-2 worden
starten ook in de aula.
Week tegen het pesten
Op 17 september start de ‘week tegen het pesten’. Het thema dit jaar is ‘laat je zien’. Daarmee wordt bedoeld
dat óók de leerkracht zich moet laten zien als het om pesten gaat. Leerlingen moeten weten dat ze de
leerkrachten kunnen vertrouwen zodat leerkrachten hulp durven te vragen bij pesten. Laat je zien betekent ook
dat het geen ‘klikken’ is als je de juf of meester iets vertelt over pesten. In alle groepen zullen we in deze week
extra aandacht besteden aan pesten.

Van de ouderraad
!!!Gezocht Brigadiers!!!
Voor het komende schooljaar, zijn we ook nu weer op zoek naar nieuwe
brigadiers, een aantal stopt helaas dit seizoen omdat dit het laatste jaar is
voor hun kind op onze school.
Ben je een vroege vogel en heb je autoriteit, dan is het brigadieren misschien
wel iets voor jouw……?









Met een leerling van Groep 7 zul je brigadieren aan de oversteekplaats
van de Meijerijlaan van ±08.15 uur tot het begin van de schoollessen.(±
08.25 – 08.30 uur)
Er wordt een beroep op je gedaan op één morgen in de week, eens in
drie /vier weken.
Er is geen specifieke opleiding vereist en de scholing/begeleiding tot brigadier is intern.
Werkdagen zijn in overleg met de coördinator bespreekbaar.
Vakantiedagen lopen gelijk met de schoolvakanties.
Werkkleding wordt verstrekt door de werkgever.
Aanmelden kan via telefoonnummer 06-30728188 ( l.liebregts4@upcmail.nl ) of spreek een lid van de OR
aan voor meer informatie.

Namens de Ouderraad,
Laurens Liebregts (Coordinator Brigadiers)

Nieuws van buiten
Ouderavond voor Eerste Communie 2019
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, die ingeschreven staan in Parochie Heilig Kruis (uit
Nuenen, Gerwen, Nederwetten), kunnen in 2019 hun Eerste Communie doen.
Op dinsdagavond 11 september om 20.30 uur is er een informatieve ouderavond voor de Eerste Communie.
Deze avond vindt plaats in de St. Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen. U wordt op deze avond geïnformeerd over
de voorbereiding van de communie (activiteiten, data, vieringen) en de communieviering zelf.
U kunt aan het eind van deze avond uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Communie.
De kosten hiervoor zijn €40,00 per communicant. Wij vragen u dit bedrag deze avond mee te brengen in een
enveloppe met daarop de naam en de naam van de school van uw kind.

Wij kijken ernaar uit om u als ouder van aanstaande communicanten te mogen begroeten op 11 september
aanstaande.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,

Hanneke Schuurmans
Werkgroep Eerste Communie
 parochieheiligkruisnuenen@onsnet.nu

NKV Korfbal Nuenen
Op zaterdag 8 september van 11.00uur tot 14.00 organiseert de
korfbalvereniging een ‘doe gezellig mee dag’. Heb je zin om het korfballen
een keer uit te proberen? Of heb je gewoon zin om een paar uurtjes lekker
te bewegen? Kom dan naar het Wettenseind! (meer info in de bijlage bij
deze nieuwsbrief!)

Maandag 3 sept

Eveline van Dongen

Farah Aziz

Arno van Deurzen

Farah Aziz

Woensdag 5 sept

Rene Huigen

Farah Aziz

Donderdag 6 sept

Lieke van Geenen

Farah Aziz

Vrijdag 7 sept

Martijn van Elswijk

Farah Aziz

Maandag 10 sept

Bas van Loon

Fenna van Bergen

Dinsdag 11 sept

Linda Gerichhausen

Fenna van Bergen

Woensdag 12 sept

Stephan Struijk

Fenna van Bergen

Donderdag 13 sept

Laurens Liebregts

Fenna van Bergen

Yvonne van Nispen

Fenna van Bergen

Maandag 17 sept

Roel Kuijpers

Joris Dams

Dinsdag 18 sept

Claire Gevers

Joris Dams

Woensdag 19 sept

Mathijs van Sulichem

Joris Dams

Donderdag 20 sept

Laurens Liebregts

Joris Dams

Vrijdag 21 sept

John Kraaijenveld

Joris Dams

Dinsdag 4 sept

Vrijdag 14 sept

Eenbes basisschool De Wentelwiek, Jacobushoek 5, 5672 HZ Nuenen, 040 - 28
31 130 info@dewentelwiek.nl, www.dewentelwiek.nl

Nieuws van PSZ de Klompjes
Thema “Wij gaan naar de supermarkt”

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fijne zomervakantie, het weer in Nederland werkte in ieder
geval mee!
Leuk om alle kinderen weer te zien. Het valt altijd op dat ze zo gegroeid zijn in die 6 weken.

In de eerste twee weken heten we iedereen welkom. Het is voor sommige peuters toch weer even wennen.
Daarna stromen de nieuwe kinderen in.
Het eerste thema van dit schooljaar is “wij gaan naar de supermarkt”
Een hoek van de speelzaal wordt ingericht als supermarkt.
Al onze activiteiten sluiten aan bij dit thema. Het thema loopt tot aan de herfstvakantie.
Heeft u lege verpakkingen heeft om de winkel mee in te richten, dan houden wij ons aanbevolen.
De woorden die centraal staan zijn o.a: de winkel, het bonnetje, de kassa, de klant,
de boodschappen, de kassière, het geld, de boodschappentas, de winkelwagen.
De boeken die we hierbij gebruiken zijn: “Bobbie gaat boodschappen doen” van Ingeborg Bijlsma en
Monica Maas voor de jongste en de tweetalige peuters. “Jasper doet boodschappen” van Lena Visser-Oskam
sluit prima aan bij de 3+ kinderen.

Huishoudelijke mededelingen peuterspeelzaal:
Denkt u aan de naam óp de tas (graag met een verschoning/luier erin) en in de jas!
Na de herfstvakantie is er op maandag en dinsdag natuurlijk weer de inloopochtend met een kop koffie of thee.

