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Algemene mededelingen

Op de koffie bij de directeur....
In het kader van niet mopperen maar opperen heb ik getracht ouders de school in te krijgen. Voor hulp natuurlijk, maar zeker ook om te weten
wat er speelt bij ouders. Het is een algemeen verschijnsel in Nederland dat het aan de schoolpoort gebeurt. Gelukkig niet in Hoogeloon!? Door
zaken op de juiste plek te leggen kan er iets mee gedaan worden. Door af en toe op wisselende dagen een koffiemomentje te creëren voor
ouders wil ik als directeur laten weten dat ik echt benieuwd ben naar wat er speelt bij ouders. Wij werken vanuit een pedagogische driehoek heel
graag samen met de ouders. Nieuwe directeur betekent ook nieuwe dingen, waar mensen wellicht aan moeten wennen. Afgelopen maandag
waren er 0 ouders. Als dat betekent dat er niks leeft is dat prima natuurlijk. Tijdens zo'n uurtje gaan we niet in gesprek over "klachten" over
individuele leerkrachten en kinderen. Als het gaat om communicatielijntjes op individueel niveau ga ik ervan uit dat de leerkrachten de eerste
aanspreekpersoon voor u is. Mocht u er met de leerkracht niet uitkomen en het gaat over zorg van een leerling komt de Intern Begeleider om de
hoek (Conny de Kinderen; cdkinderen@kempenkind.nl). Mocht dat niet lukken dan kom ik als directeur erbij. Als het om schoolse zaken gaat
vind ik het prettig als u mij direct weet te vinden. Een volgend koffiemomentje zal ik in januari plannen. En wel op vrijdagochtend 26 januari
2018 8.30 u. Ik zal tegen die tijd een Parro-berichtje sturen als reminder.

Sparen voor je school

Trots op onze score!!!! Als klein dorpsschooltje hebben we met grote afstand tot de nr. 2
de meeste jumbopunten opgehaald van de 6 scholen. Hoeveel onze eindscore waard is
weten we na 8 januari pas. Ik wil iedereen bedanken voor het mee sparen en voor het
helpen bij het scannen. Het was een flinke klus maar zeker de moeite waard.
Als we eenmaal onze buit binnen hebben, zullen wij die ook weer met trots presenteren
in de infokalender

Vanuit de schoolraad:
Er zijn vragen bij de schoolraad gekomen over de druk op de kleuterdeur. Met de peuters in huis komen nu alle kleuters door een en dezelfde
deur. Dat is natuurlijk even wennen. Zeker omdat het ook een hele smalle gang is. Wij hebben een principe afspraak dat jonge kinderen nog
naar binnen gebracht mogen worden, maar dat het voor oudere kleuters beter is om zelfstandig naar binnen te komen. Echter, je zult 5 jaar zijn
en in onze kleutergang tussen alle buggy's en lange benen door moeten om naar je eigen klas te kunnen. Het is natuurlijk ook zo dat elk kind
anders is. De een heeft het maar 2 dagen nodig om binnengebracht te worden en de ander 2 jaar. Ook zijn er gevallen dat het niet de kinderen
zijn die het nodig hebben, maar ouders die het lastig vinden om de volgende stap in het loslaten te zetten. Wij willen u vragen om eens na te
denken of uw kind het nog nodig heeft dat u mee naar binnen komt. Ja is prima. Nee, dan wil ik u vragen om buiten afscheid te nemen en bij het
raam te zwaaien. Zo kunnen we het voor alle kinderen prettig maken oom ook naar binnen te kunnen komen.

Omgaan met Parro
We hebben voor de herfstvakantie een pilot gedraaid met de app Parro. Vanuit ouders hebben wij daar overwegend positieve reacties. We zijn
hier schoolbreed ondertussen dus ook mee gestart. Het is ook voor ons nog even wennen. Met name de extra functies. Laten we met elkaar
leren. Wij kunnen hele groepen, maar ook kleine groepjes binnen een groep aanmaken als dat handig is. Voor ons is Parro een beveiligde
appdienst waar wij snelle informatie mee kunnen sturen en krijgen. Wij gaan ook de oudergesprekken plannen via Parro. Uitgebreidere info loopt
soms toch beter via mail en inhoudelijk blijft het beter om persoonlijk contact met de betrokkenen te zoeken. Via Parro is wel snel een afspraak
geregeld natuurlijk. Parro en mail vervangt nooit het persoonlijke contact wat ons betreft. Wat betreft verwachtingen: we laten het aan de
leerkrachten vrij om de Parro te lezen wanneer zij dit zelf wenselijk vinden (behalve onder lestijd natuurlijk). De een vindt het prettig om dit 's
avonds te doen en de ander wil dit beperken tot de werktijd. Dit is wat ons betreft niet anders dan met de mail. Dat betekent dus ook dat de ene
leerkracht direct zal reageren en de ander niet meteen, maar wel z.s.m.
Waar kunt u Parro zoal voor gebruiken:
1. Om een kind ziek te melden bijvoorbeeld. Wel graag voor 8.15 u want daarna kijken leerkrachten niet meer op hun telefoon. Dan zijn ze
bezig met de kinderen zelf.
2. Om een vraag aan de leerkrachten te stellen.
3. Om snelle informatie door te sturen naar de leerkracht
4. Om een afspraak met een leerkracht te plannen en andersom
5. Als reminder voor zaken.

Wij hopen hiermee u nog meer te betrekken bij ons onderwijs en de lijntjes kort te houden. En natuurlijk niet alleen hiermee. Het helpt wel in de
pedagogische driehoek van kind – ouder – school.

Verkeersveiligheid
De dagen worden korter en natter. Het weer om heerlijk op de fiets of wandelend naar school te komen wordt minder. Dat merken wij meteen
aan de verkeersveiligheid rondom de school. Ik krijg als directeur geregeld mensen met klachten over andere ouders die zich bijvoorbeeld niet
aan de rijrichting houden of die met een draaiende motor in de bocht bij de paaltjes te staan. Natuurlijk snap ik dat het niet prettig is om in de
regen te staan. Toch wil ik een beroep doen op uw verantwoordelijkheidsgevoel voor uw en andermans kinderen. Wij kunnen geen politie
agentje spelen, maar kunnen u als ouder wel weer attenderen om uw eigen gedrag in het verkeer. Het gaat hierbij namelijk om de veiligheid van
o.a.. uw eigen kind. Laten we samen de verkeersveiligheid rondom de school en in Hoogeloon goed in de gaten houden met elkaar. Dank u wel
voor uw medewerking.

Mededeling vanuit de oudervereniging
Beste ouders/verzorgers,
In de komende weken zal de inning van de ouderbijdrage weer plaatsvinden. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 33,00 per kind. Dat
is een verhoging van € 3,00 ten opzichte van vorig jaar. Maar het is de eerste verhoging sinds 2013 en nodig om alle activiteiten te kunnen
blijven betalen.
Als uw kind later instroomt, wordt gekeken naar het aantal maanden dat uw kind op school zit tot juli 2018.
Over die maanden wordt dan € 3,30 per maand berekend.
Bij vragen kunt u altijd contact met mij contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Hein van der Linden (penningmeester)
Telefoon: 0497-84 24 27

Mededeling vanuit de MR
Onderstaand is besproken in de MR-vergadering van 13 november 2017;
Er is van gedachte gewisseld over de bijeenkomst eigentijds leren.
Er was een grote opkomst en de ouders waren erg positief. Op de Open Avond is hieraan ook nog aandacht besteed.
N.a.v. deze bijeenkomst volgt er nog een discussieavond. Ook input van leerlingen wordt meegenomen.
Het team gaat met visie/eigentijds leren aan de slag op de studiedag 6 december.
Vakantierooster 2018-2019 is besproken.
Staking 12 december. Na 5 december weten we meer over een eventuele staking op 12 december.
Passend onderwijs; hiervoor moet door de leerkrachten een SOP (school ontwikkelingsprofiel) ingevuld worden. Dit wordt besproken op de
studiedag van 6 december.
Karlijn van Hoof (mama Maud v.d. Berk gr 1-2 b) komt in de GMR namens de oudergeleding.
Verder is voor de GMR Ester de Mol gekozen namens de personeelsgeleding

Juf Wil stelt zich voor
Hallo ouders,
Langs deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Wil Vermeulen, ik ben getrouwd met Henk en wij hebben 2 kinderen: Ben en Maud.
We wonen in Hapert.
Ik ben half september begonnen als invalster in groep 1/2A. Een gezellige groep kleuters.
Ik heb het prima naar mijn zin op basisschool de Vest.
Hebben jullie vragen? Komt rustig binnen
Groetjes Wil Vermeulen

Stagiaire Manon stelt zich voor
Mijn naam is Manon Wind ik ben 17 jaar en woon in Hoogeloon.
Ik zit in mijn eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent op het Summa College in Eindhoven
en dit jaar ga ik voor het eerst stage lopen op deze basisschool in groep 1-2, op de dinsdag en na
5 februari op de maandag en de dinsdag. Mijn hobby’s zijn korfballen en leuke dingen doen met
vrienden en vriendinnen. Ik kijk erg uit naar dit jaar!

Nieuwe leerling
Nieuwe kleuter in de maand november:
Tim Willemsen is ingestroomd in groep 1/2B. Een fijne tijd gewenst op onze school Tim!

Terugblik activiteiten afgelopen maand
Inspiratie avond eigentijds leren

We hebben op 7 november jl. een zeer goed bezochte en inspirerende avond gehad met als thema "eigentijds leren in Hoogeloon." De volgende
stap is bijna aangebroken namelijk volgende week woensdag op 6 december gaan wij met het team dromen over onze ideale school. Wie zijn
wij, waar staan wij voor en wat wordt er van ons gevraagd. Nu en in de toekomst. Tijdens die studiedag zullen Sandra van der Linden en Marieke
van Dijk de conclusies vanuit de ouderavond eerst aan het team presenteren. Daarna zullen wij ze ook aan de ouders presenteren. Ook zullen
wij de kinderen nog gaan vragen naar kenmerken van hun ideale school. Een prachtig proces om met alle betrokkenen te mogen doorlopen en
doorleven om uiteindelijk te komen tot een passende missie en een prachtige visie van de Vest in Hoogeloon waar wij weer jaren onze keuzes
en ontwikkelingen op kunnen baseren. Wordt dus vervolgd.

Nationaal school ontbijt
We hebben met alle groepen op vrijdag 10 november genoten van het Nationaal Schoolontbijt. Ook dit jaar was dat ontbijt prima geregeld door
bakker René Jansen. René hartelijk dank voor de goede zorgen!

Gezellige open-inloop-avond
Woensdag 15 november opende basisschool de Vest haar deuren voor een open inloop avond. Veel kinderen met hun ouders en overige
familieleden en belangstellenden werden aangenaam verrast door de grote diversiteit van het creatieve aanbod dat deze avond in alle klassen
werd tentoongesteld. Ook de kantine mocht zich verheugen in een gezellige drukte en er was veel belangstelling voor de aangeboden
versnaperingen. Het grabbelspel maakte veel deelnemers tot prijswinnaar. Het leverde uiteindelijk het mooie bedrag van € 170,00 op dat ten
goede komt aan het door onze school gesteunde project
'Dovenschool Oeganda'
Ook aan de door het hele gebouw uitgezette speurtocht werd massaal deelgenomen. Met het gezochte woord 'kunstzinnig' als oplossing werden
Lenne Egbers en Seppe Antonius uitgeroepen tot winnaar van deze speurtocht. Zij hebben inmiddels hun bijbehorende prijs ontvangen. Op de
website zijn foto's van de inloopavond te bekijken: http://www.bsdevest.nl/fotoalbum/241459/Schoolactiviteiten-%3Efoto%27s-open-avond-2017
Dankzij uw belangstelling kunnen we met plezier en voldoening terugzien op een succesvolle activiteit!

Activiteiten komende maand
Sinterklaas bezoek
In de infokalender van november hebben we u al kort geïnformeerd over het bezoek van de Sint op
woensdag 5 december.
In de groepen 1 t/m 4 wordt Sinterklaas hartelijk verwelkomd en het Sinterklaasfeest gevierd.
De groepen 5 t/m 8 hebben surprise die ochtend. Veel plezier allemaal!

Schoolschaatsen
Op 14 december gaan we met de groepen 3 t/m 8 schaatsen in Reusel bij de Winterfeesten. De bus
vertrekt om 13.00 u. We vragen u er voor te zorgen dat uw kind 5 minuten eerder op school is zodat
we op tijd kunnen vertrekken!
Als uw kind schaatsen heeft, geef deze dan mee. Anders is er de mogelijkheid deze bij de
schaatsbaan te lenen. Uw kind moet handschoenen aan hebben! De kinderen mogen een flesje
water meenemen. Snoep en koek niet!
De afgelopen jaren heeft de EHBO de nodige assistentie verleend tijdens het schoolschaatsen.
Die ervaring wil zij graag met u delen om de komende editie daar profijt van te hebben:
1. veel leerlingen hebben last van blaren op de enkels, veelal het gevolg van (te) korte dunne
sokken.
Advies: draag dikke, vooral lange sokken in de schaatsen.
2. soms is het gewenst dat een blessure nader wordt onderzocht door huisarts of EHBO-post ziekenhuis.
Veel kinderen hebben geen weet van wie de huisarts is en/of is er geen achtervang (ouder/verzorger) bereikbaar

Advies: vraag de leerlingen een telefoonnummer bij zich te hebben waarop achtervang ingeschakeld/geïnformeerd kan worden.
Om 15.15 vertrekt de bus vanuit Reusel terug naar Hoogeloon. Rond 15.30 zijn we dan weer terug bij school.
We gaan er een leuke middag van maken!

Kerstviering
Vrijdagmorgen 22 december vieren we met alle leerlingen het kerstfeest.
De kinderen krijgen binnenkort een brief mee naar huis, waarin uitgelegd wordt hoe we deze
ochtend vorm gaan geven.

CONTINUROOSTER
Zoals elke vrijdag voor een vakantie hebben we voor de groepen 5 t/m 8 continurooster tot 14.00
uur. De leerlingen van groepen 1 t/m 4 zijn zoals altijd om 12.00 uur uit.

Mededelingen partners Brede School - overig

NIEUWS VAN NUMMEREEN

Welkom!
Welkom Piet, Niene en Maudy op de Clup in Hoogeloon. We wensen jullie veel speelplezier!
Kinderraad
Op woensdag 15 november vond er weer een nieuwe Kinderraadsvergadering plaats. Een aantal kinderen van verschillende BSO locaties
vergaderden samen met onze operationeel directeur over de Clup. De Cluppers vonden het een leerzame ervaring en hadden goede ideeën. De
actielijst is al gemaakt!
SOS Kinderdorpen
Op 30 oktober deed onze bso mee aan: ‘aan de bak voor SOS-kinderdorpen Op deze dag gingen we cup cakes versieren en verkopen voor
SOS-kinderdorpen. Met de verkoop van de zelfgebakken cup cakes willen wij de kinderen in Guinee-Bissau in Afrika helpen. Met de opbrengst
kunnen we samen voor een betere toekomst zorgen.
Activiteiten
Er staan weer te gekke activiteiten gepland deze maand; eerst gaan we onze wall of fame uitbreiden met bewerkte foto's van onze
Cluppers. Deze foto's komen aan de muur te hangen. Ook gaan we lekkere vieze smurrie maken, iek dat voelt gek!
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land! En natuurlijk zijn we ook op de Clup in de ban van de goedheiligman. Rondom sinterklaas hebben we ook allerlei
leuke activiteiten gepland, namelijk: we gaan een mega pakjesboot maken en we spelen pepernoot-tikkertje. Misschien dat we van strijkkralen
een sint en pietje kunnen maken..? Natuurlijk bakken we ook pepernoten bij de buitenschoolse opvang. Mmm lekker! Hebben jullie ooit gehoord
van pepernoot sjoelen? Bij de bso maken we er een wedstrijdje van! Misschien dat de sint en piet ook dit jaar aan ons hebben gedacht. Wie
weet...We wensen iedereen een hele fijne Sinterklaas!
Vakantieclup
Heel voorzichtig kijken we toch ook al uit naar de kerstvakantie. De kerstvakantie staat in het teken van ‘Stralende sterren’. We maken onder
andere onze eigen sterrenlamp en gaan op sterrenbeelden jacht. Net als vorig jaar gaan we dit jaar weer gezellig schaatsen bij de Winterfeesten
in Reusel. Bij Oud en Nieuw horen oliebollen dus die gaan we zelf maken. We gaan er samen weer twee leuke weken van maken!
Het complete programma is te downloaden via www.nummereen.com/vakantieprogramma.

uit GOW Welzijnswerk

Bericht vanuit GOW Welzijnswerk
Geachte mevrouw, mijnheer,
Graag wil ik mezelf even kort voorstellen. Ik ben Dianne Coolen – van Gisbergen, werkzaam als agogisch medewerker bij GOW Welzijnswerk.
Onder andere coördineer ik het project Jonge mantelzorgers. Graag willen we dit onderwerp wat meer onder de aandacht brengen.
Onder het begrip ‘jonge mantelzorgers’ wordt verstaan: kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus, of met
en zieke opa of oma die in de directe omgeving van het gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke
ziekte, handicap, psychische ziekte, verslavingsproblematiek of van een verstandelijke beperking.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 jongeren opgroeit met zorg in een van bovengenoemde vormen. Het blijkt dat deze jongeren meer opgroei- en
opvoedproblemen hebben en meer lichamelijke en emotionele klachten ervaren als gevolg van overbelasting en chronische stress door de
situatie thuis. Jonge mantelzorgers, oftewel jongeren die opgroeien met zorg, zijn vaak jongeren die vergeten worden. Er is vaak alleen aandacht
voor het zieke gezinslid.
In de gemeentes Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel – De Mierden en Waalre organiseert GOW Welzijnswerk maandelijkse activiteiten waar
ontspanning, lotgenotencontact en het bieden van een uitlaatklep centraal staan. Bijvoorbeeld een speurtocht of een kookworkshop.
Het is voornamelijk bedoeld om hen een ontspannen avond te bieden, maar we geven ook de mogelijkheid om ervaringen met elkaar te delen.
Toneelvoorstellingen:
In de afgelopen maanden is enorm hard gewerkt aan het toneelstuk “schitterende sterren”. De persoonlijke verhalen en ervaringen van deze
jongeren worden hier op een wel zeer unieke en aansprekende manier verbeeld.
Met het toneelstuk wordt ruim aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van het onderwerp “jongeren die zorgen voor een ziek iemand “.
De voorstellingen vinden plaats op;
Woensdag 13 December, zaterdag 16 December en zondag 17 December.
Om 20.00 uur, in den Tref in Hapert.

Aanmelden kan via: info@gowwelzijnswerk.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dianne Coolen- van Gisbergen
E-mail: dvgisbergen@gowwelzijnswerk.nl
Telefoon +31 (0)497-514746

