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Kalender
Vr.

28-09 Halloween disco in d’n Dörpel

Wo.

03-10 Opening Kinderboekenweek/Projectweek “Kom erbij”

Do.

04-10 Dierendag

Vr.

05-10 Dag van de Leerkracht

Vr.

05-10 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Za.

06-10 Vormsel voorstellingsviering 19.00 uur

Ma.

08-10 Start Heitje voor karweitje

Wo.

10-10 Nieuwsbrief nr. 4

Zo gaan wij met elkaar om
Iedereen heeft bij de geboorte van haar/zijn ouders een mooie roepnaam gekregen. Het woordje zegt
het al: “roep”naam. In de omgang met elkaar is het mooi als deze naam ook gebruikt wordt. Alleen
de achternaam roepen staat “niet zo fraai”. De komende twee weken staat de volgende regel centraal:

IK SPREEK ANDERE KINDEREN MET DE
VOORNAAM AAN

Ouderportaal - Verlof/absentie:
Verlof/absentie: Ouderportaal is zodanig ingericht dat alle absentiemeldingen van ouders rechtstreeks bij de leerkrachten komen. Alle verlofaanvragen komen in eerste instantie alleen bij het management terecht en na afhandeling pas bij de leerkrachten. Derhalve het verzoek om voor het doorgeven van ziekmelding, bezoek aan tandarts, ziekenhuis, orthodontist e.d. gebruik te maken van absentiemelding zodat de leerkracht rechtstreeks op de hoogte is. De leerkracht handelt deze meldingen verder af.
Verlofaanvraag voor bruiloft, begrafenis, jubileumviering, ….. loopt altijd via het management.
Beide leerkrachten: de meeste groepen hebben twee leerkrachten voor de klas staan. Indien u een
mailtje naar de leerkracht van uw kind stuurt, zou het fijn en handig zijn indien het mailtje meteen
naar beide leerkrachten van de groep wordt gestuurd.
Verschil ouderportaalapp en inloggen via de computer: via de app zijn niet alle instellingen bereikbaar
die je wel via de computer kunt bereiken. Bijvoorbeeld een leerkracht van een andere groep mailen;
totaaloverzicht van jouw meldingen e.d. Lukt iets niet via de app? Probeer dan of het wel via de computer kan.

Binnenkomst start schooldag; groepen 3-8
Het schooljaar is alweer een aantal weken onderweg, iedereen heeft zijn plekje gevonden en is weer
fijn gestart! We merken dat, met name bij de start van het schooljaar, veel ouders het fijn vinden om
nog even mee naar binnen te lopen. Voor nu willen we vragen aan de ouders van de kinderen van de
groepen 3-8 buiten op de speelplaats afscheid te nemen. Uiteraard kunt u wanneer u een korte vraag
heeft voor de leerkracht nog even mee naar binnen lopen. Op deze manier wordt de zelfstandigheid
gestimuleerd en is er meer rust en overzicht in onze school. Alvast bedankt!
Binnenkomst bij aanvang schooltijden / uitgaan bij einde lestijden.
Nu het schooljaar een paar weken bezig is, hebben we toch gemerkt dat er logistiek een paar dingen
beter zouden kunnen i.v.m. de rust en veiligheid bij het in- en uitgaan van de school. Per groep worden hier de wijzigingen doorgegeven:

Groepen 1/2

Geen wijzigingen.

Groepen 3

Binnenkomst via hoofdingang, de kinderen mogen binnendoor steken via de
toneelkeuken. Wanneer de school uitgaat, zullen de kinderen ook via de
hoofduitgang naar buiten komen.

Groep 4

Binnenkomst en uitgaan via de zijingang.

Groep 5

Binnenkomst en uitgaan via de zijingang.

Groep 6

Binnenkomst en uitgaan via de zijingang.

Groep 7

Binnenkomst en uitgaan via de zijingang.

Groep 8

Binnenkomst en uitgaan via de hoofdingang.

Verkiezingen MR
Naar aanleiding van de oproep vanuit de MR voor een nieuw MR-ouderlid hebben twee ouders zich
gemeld om zitting te willen nemen. Dit betekent dat we hiervoor een verkiezing uitzetten. Onderstaand stellen beide kandidaten zich aan u voor.
Vanaf morgen kunt u via ouderportaal uw stem (per gezin 1 stem) uitbrengen. De verkiezing loopt tot
en met volgende week woensdag.

Hallo! Ik ben Sylvie Teluij, 39 jaar oud en samen met Alex de trotse ouders van
Ymke (groep 5) en Fenne (groep 3b).
Ik werk als mediator en trainer bij de gemeente Peel en Maas. Ooit maakte ik
de keuze voor een baan als jurist, maar direct werken met mensen ligt mij veel
beter heb ik inmiddels ontdekt. Met veel plezier bemiddel ik nu bij kleine meningsverschillen en grote ruzies. Daarnaast geef ik trainingen in mediationvaardigheden en ondersteun ik mijn organisatie bij alles wat te maken heeft met leren en ontwikkelen.
Veel afwisseling dus, en alles bij elkaar voor mij een super leuke baan. Naast de gemiddeld 26 uur
per week die ik daarmee bezig ben doe ik aan (power)yoga, min of meer regelmatig aan hardlopen
en lees ik graag. Ik geniet van reizen en van gezelligheid met de mensen die dicht bij me staan.
Ik vind het fijn om betrokken te zijn bij de school van mijn meiden. En om hier meer van mee te krijgen dan alleen de breng-en-haal-momenten heb ik de afgelopen jaren verschillende praktische dingen gedaan binnen school: van biebbeheer via knutselen in groep 3 naar leesactiviteiten en plusgroepen 1-2. En nu zou ik het heel mooi vinden om een volgende stap te zetten: meedenken over het
reilen en zeilen van onze school. Daarom stel ik mij graag kandidaat voor de MR.

Mijn naam is Kim Ottenheim, 33 jaar oud, gelukkig getrouwd met mijn man Sander Ottenheim en trotse moeder van onze zonen, Lewis (4 jaar) en George (3
jaar). Na het afronden van mijn Bachelor International Business and Management Studies in Amsterdam ben ik voor de liefde teruggekomen naar Venlo.
Hierna ben ik bij GEA Food Solutions te Bakel aan de slag gegaan als management assistent (fulltime). Naast het ondersteunen en assisteren van het management team was het tevens mijn rol en verantwoordelijkheid de operations
director (plant manager Bakel) dagelijks te ondersteunen. Een ontzettende leerzame, krachtige maar
ook leuke job. Mijn taken bestonden voornamelijk uit het analyseren van data, hier rapportages over
schrijven, het maken en geven van PowerPoint presentaties, en het actief bijwonen van de wekelijkse
operations meeting.

Na 1,5 jaar met plezier bij GEA gewerkt te hebben, heb ik me fulltime gestort op het moederschap, de
opvoeding van onze eerste, en na niet al te lange tijd, ook onze tweede zoon. Ik ben enorm dankbaar
voor deze mooie periode en beschouw het als een voorrecht zo nauw bij de eerste prille jaren van
onze kinderen betrokken te zijn geweest. Nadat onze jongste zoon zijn 2e verjaardag vierde vond ik
het tijd terug te gaan in de arbeidsmarkt. Hoe mooi de afgelopen periode is geweest, ik stond te popelen mij ook op professioneel en persoonlijk vlak weer te mogen ontwikkelen! Sinds 1 jaar werk ik
op de afdeling after sales bij Leolux te Venlo.

Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik OR lid mag zijn binnen de school van Lewis. Op deze manier ben
ik nog meer betrokken bij de school van onze zoon. Toen ik onlangs las dat jullie nog een MR lid
zochten werd ik al helemaal enthousiast. Dit is de kans om mee te kunnen helpen met de besluitvorming van de school op een ander level en kan ik mezelf en mijn kwaliteiten benutten alsook verder
ontwikkelen. Wat mij aanspreekt binnen een medezeggenschapsraad is onder andere:
- besluitvorming - teamverband - deskundigheid

Kinderboekenweek 2018
Van woensdag 3 t/m zondag 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema: Vriendschap:
kom erbij! Op onze school sluiten we de Kinderboekenweek iets eerder af, namelijk op vrijdag 12 oktober. Op woensdag 3 oktober zullen we de Kinderboekenweek gezamenlijk openen op het voorplein.
U bent hier als ouder natuurlijk ook van harte bij uitgenodigd. Na de gezamenlijke opening gaan alle
kinderen naar binnen en hier een aantal activiteiten doen, waarbij de kinderen van groep 1 t/m 8 in
gemengde groepjes deelnemen aan de activiteiten. Iedereen hoort er namelijk bij, van groep 1 t/m 8!
Op donderdagavond 11 oktober van 18.30-19.30 uur is de Open Inloop waarbij de kinderen tentoonstellen wat ze tijdens de Kinderboekenweek allemaal gedaan en geleerd hebben. Ook zal de winnaar
van de voorleeswedstrijd zich hier ten gehore brengen. Ook hierbij bent u, maar ook opa’s, oma’s,
ooms, tantes etc. van harte uitgenodigd.
We gaan er samen een mooie week van maken!

Sportdag 2018
Het zit er weer op. De laatste ballen, lintjes, goaltjes en touwtjes en wat allemaal niet meer zijn weer
opgeborgen voor regulier gebruik. We zijn alweer gewoon naar school geweest, maar toch kijken we
graag even terug naar woensdag 19 september.
Vlak na de grote vakantie zijn we al begonnen met plannen. Even daarna verschenen er lijsten in
school met groepsnamen en werd duidelijk , wie met wie en tegen wie de “strijd” zouden aangaan. En
wat voor een geweldige sportieve “strijd” is het geworden!. Natuurlijk was het zonnetje onze allerbeste vriend maar daarnaast waren de nieuwe locatie, de andere onderdelen, de totale nieuwe opzet
zeker niet verkeerd. Zo was de stormbaan een publiekstrekker van jewelste. En in samenwerking met
de OR verliep de catering bijzonder gladjes. Met dank aan BEEJ BENDERS voor de sponsering van
300 lekkere appels.

Dat groep 8 kan dansen hebben we gezien, maar dat je met de kleuters voorop 300 kinderen de pinguïndans kunt laten doen was een heerlijke afsluiter. Wij willen alle kinderen en hulpouders bedanken. Wij hebben geen papier of ander rommel gevonden omdat iedereen zo goed heeft opgeruimd!
Echt een dag om tevreden op terug te kijken maar ook eentje om weer naar uit te kijken in 2019.
Dank aan iedereen

Kinderdisco d’n Dörpel
Aanstaande vrijdag 28 september is er weer disco in 'de Dorpel'.
Deze keer hebben we een Halloween disco.
Start disco 19.30- 21.30u (kom je voor de eerste keer, neem
dan een pasfoto mee zodat we jouw eigen coole discopas kunnen maken). Entree €1 en alle versnaperingen kosten € 0,50.
Tot Vrijdag.
Team Disco d’n Dörpel

Voor meer informatie over d’n Dörpel zie website www.stichtingdetreffer.nl

