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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Het jaar 2017 sluiten we bijna af. Een jaar waarin we als school
weer mooie stappen hebben gezet. We zijn gestart met Leskracht,
werken in de groepen 4 en 5 met Gynzy op de Chromebooks en
hebben de Designweek@school gehad waarmee we onze ICTleerlijn een mooie impuls hebben gegeven. Natuurlijk zijn dat niet
de enige ontwikkelpunten geweest en hebben wij ook ontzettend
veel leuke activiteiten gehad, veel mooie sportieve prestaties
geleverd tijdens de sporttoernooien en acties gehouden voor het
goede doel. Dit allemaal dankzij de inzet van het team, het
enthousiasme van de kinderen en betrokkenheid van ouders.
Ontzettend bedankt hiervoor en ik hoop dat wij in 2018 voort
mogen bouwen op de stappen die tot nu toe gezet zijn.
Ik wens u allemaal hele fijne feestdagen toe en een gezond 2018.
Louise Strijk.

Nieuws van de verkeerscommissie
Ophalen kinderen van de onderbouw
Bij het ophalen van de kinderen bij de onderbouw staan veel ouders op de
fietsstrook. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties. Wij vragen u om uw
fiets zodanig neer te zetten zodat er genoeg ruimte is om te wachten op
de kinderen en dan is de fietsstrook ook vrij.
Vervoer uitstapjes
Er wordt vanuit gegaan dat een rijdende ouder die kinderen vervoert naar
een uitstapje een W.A. verzekering en een inzittendenverzekering heeft
afgesloten. Elk kind moet in een driepuntsgordel zitten.

Ontzettend trots op de actie voor Mariton
Afgelopen weken hebben wij ons als school ingezet
voor het goede doel van dit jaar, stichting Mariton. Na
eerst een voorlichting gegeven te hebben aan de
groepen 7 en 8 was de actie van start gegaan en
heeft Marion vrijdag alle spullen op school opgehaald.
Zij was zichtbaar geraakt door wat wij met elkaar
hebben verzameld. Wij ontvingen van haar het
volgende bedankbericht en willen dat graag met
iedereen delen. En wat zijn wij trots op iedereen die dit
mede heeft mogelijk gemaakt!
Allebei de uren waren de kinderen helemaal stil. Voor
mijn gevoel waren ze erg onder de indruk. Het was
fantastisch om te doen. Onze ervaring is nu, dat
kinderen bewust zijn gemaakt dat er echt arme
mensen in Vught zijn. Als voorbeeld Lizet natuurlijk. We
kregen zelfs te horen van een kind dat ze binnen het
gezin bij stichting leergeld aanklopten. Heb het kind een groot compliment gegeven dat ze dat in de klas
durfde te vertellen. Zo zie je dat je door erover te praten kinderen kunt vinden. Kinderen het vertrouwen
geven dat ze niet de enige zijn. En kinderen die het niet kennen bewust maken. Ook tegen pesten.
Vandaag heb ik met de burgemeester gesproken. Ik wilde al heel lang kinderen van minima gezinnen die
een bril nodig hebben, de ogen laten testen en een bril geven. Met als doel dat ze op school beter mee
kunnen komen. Hier is bij jullie ook over gesproken. En ik heb het rond gekregen. Met dit project start ik in
januari. Ik merkte ook dat kinderen, ouders en leerkrachten ontzettend hun best hebben gedaan. Alles op
datum, prachtige producten en spullen. Ongelofelijk. Ik stond met tranen in mijn ogen. Ik weet zeker dat we
bij jullie op school ons doel bereikt hebben. Morgen mogen kinderen bij mij thuis speelgoed komen
uitzoeken voor de kerstvakantie. Ouders mogen kerstspullen uitzoeken zodat ze eens een keer wat nieuws
hebben. Daarna gaan we het eten eerlijk verdelen. Via deze weg wil ik kinderen, ouders en leerkrachten
enorm bedanken voor hun inzet. Woorden schieten te kort.

Armoede en kinderen; ook in Vught
In de vorige nieuwsbrief hadden wij een artikel opgenomen waarbij de naam van de coördinator ‘Kinderen
in armoede in Vught’ is weggevallen. Dit is Ellen Huinink en het is haar taak om verbindingen te leggen
tussen alles wat in Vught geboden wordt op het gebied van armoedebestrijding en daar waar nodig is te
zorgen voor een betere samenwerking tussen de verschillende organisaties. Mocht u als ouder vragen
hebben over zaken die gerelateerd zijn aan dit onderwerp, dan mag u Ellen ook altijd benaderen. Zij kan
bijvoorbeeld ook helpen bij het aanvragen van voorzieningen voor kinderen. Haar contactgegevens zijn:
mail@ellendoet.nl of 06-10939996.

Nieuws van IJsbaan Vught
IJsbaan Vught organiseert diverse activiteiten, deze kunt u hier vinden.

Nieuws van StarsOnStage - Breakdance BoysOnly
(5 t/m 11 jaar) vanaf dinsdag 9 januari 2018.
StarsOnStage start in het nieuwe jaar met een stoere, energieke breakdancelessen voor jongens van 5 t/m
11 jaar, die niet stil kunnen zitten, maar misschien wel eventjes stil kunnen staan; op hun handen of hoofd!
Deze stoere lessen worden gegeven door de ervaren en betrokken docent en breakdancer Willis van
Lieshout. Willis leert ‘the steps and moves’ in alle elementen binnen breakdance, variaties in ‘top rocks’, ‘go
downs’ en ‘footwork’ tot verschillende flows, freezes en powermoves. Natuurlijk wordt er ook aandacht
besteed aan de geschiedenis van de hiphopcultuur en aan de manier van presenteren op de dansvloer.
Klik hier voor meer info.

Nieuws van MOVE Vught
Donderdag 28 december 2017 organiseren wij ook een IJshockey
toernooi. We hopen dat je ook dan aanwezig bent. We gaan er
dan een super gaaf toernooi van maken en hopelijk win jij het!! Je
maakt dan kan ons een super coole prijs! Schrijf je in op:
www.ijsbaanvught.nl/ijshockey-jeugd/
Het is voor jongens én meisjes van 10 t/m 14 jaar. Als je meedoet
dan krijg je ook nog een vrijkaartje voor de IJsbaan. Heb jij er ook
net zoveel zin in als wij? Kom dan vooral naar onze clinic toe!!
Op 31 december is er een oliebollenveldloop met een kidsrun van
1 km, om 13.30. Zie de flyer.
Voor meer informatie kun je kijken op www.movevught.nl

Nieuws van GGD Vught
Als ouder wil je graag weten hoe het met je kind gaat.
Maar welke vragen stel je?
 Stel vragen die over je kind gaan, over wat je kind zou willen vertellen. Dus geen vragen die over jou
gaan of over wat jij wilt horen.
 Stel open vragen.
 Stel vragen die prikkelen, die een beetje raar zijn, die je kind laten fronzen.
 Stel vragen waar een keuze in zit, waar ze over na moeten denken.
Wat is nog meer belangrijk om ervoor te zorgen dat je kind vertelt hoe het gaat?
 Als je kind weet dat hij of zij thuis veilig kan praten over bijvoorbeeld school, de sportclub of spelen
met anderen, zonder dat het meteen tot actie of weerwoord leidt.
 Als je echt interesse in je kind toont, weet wat hem of haar bezig houdt, waar hij of zij mee bezig is.
 Als je zelf thuis vertelt hoe jouw dag was en wat je leuk vond, wat je gedaan hebt, wat je geleerd
hebt of misschien wel wat je verrast heeft of nooit had verwacht.
 Als je kind iets vertelt neem dan de tijd om te luisteren, leg je telefoon weg of stop even waar je mee
bezig bent.
 Heb geen oordeel, veroordeel niet, bevestig het gevoel wat je kind heeft, knik, glimlach. Laat je kind
merken dat je hem of haar begrijpt en dat je zijn of haar gevoel erkent. (Op een later tijdstip kun je er
altijd op terugkomen of tot actie over gaan)
 Stel niet meer dan drie vragen per dag of per keer, dan voelt het voor je kind minder als een
kruisverhoor.
Voorbeelden
? Wat is het raarste / leukste wat je vandaag op school hebt meegemaakt?
? Fluister eens in mijn oor, wat er vandaag op school gebeurd is wat je eigenlijk niet wilde vertellen.
? Als je een toverstafje had, wie had je dan vandaag weg getoverd?
? Waar heb je vandaag hard om moeten lachen?
? Als je één ding aan school mag veranderen wat zou je dan veranderen?
Vragen? Raadpleeg de jeugdverpleegkundige op school.

Handig!
Veranderingen in uw gegevens zoals een nieuw mobiel nummer of een verhuizing kunt u heel gemakkelijk doorgeven via het
ouderportaal. Denk hierbij ook aan het aanpassen van het noodnummer wat gebeld wordt als ouders of verzorgers niet bereikbaar
zijn. In het ouderportaal kunt u ook alle aankomende studiedagen of roostervrije dagen terugvinden.
Heeft u geen link ontvangen voor het inloggen op het ouderportaal? Neem even contact op met Marco van Bergen. of kom even
langs op de administratie.
Hier kunt u ook het formulier voor het aanvragen van verlof inleveren. Deze kunt u onder de trap bij de hoofdingang vinden of op onze
site. Vergeet u niet om de broertjes en zusjes op tijd in te schrijven op onze school? Ook het inschrijfformulier kunt u onder de trap
vinden of op de site en kunt u bij Marco inleveren.

