21 januari 2021
Opschrijverke 15
Jaargang 34

Agenda:
4 februari:
Volgende Opschrijverke
4 februari:
Ophalen rapporten 3 t/m 8 en
Kijk! (ronde 2) verslagen
5 februari:
Studiedag: kinderen vrij
(geen thuisonderwijs, geen
crisis- of noodopvang)
8-12 februari:
Online 10-minutengesprekken
3 t/m 8 en voor ouders van
kleuters die Kijk!2-verslag
hebben ontvangen.

AANMELDEN
BROERTJES/ZUSJES
We zijn over de helft van januari.
Dat betekent dat de blik
weer gericht wordt op volgend
schooljaar. In dat verband vinden
we het fijn als ouders de ‘broertjes
en zusjes’, die volgend jaar naar ‘t
Schrijverke komen, zo snel mogelijk aanmelden. U kunt uw kind
aanmelden zodra het drie jaar is
geworden. Dat geeft ons ruimschoots de tijd een goede planning
te maken, eventueel extra onderzoek te doen of indien nodig met
ouders te overleggen.
Mocht u overigens kennissen of
vrienden hebben die belangstelling
hebben voor onze school dan kunt
u hen wellicht hierop attent maken.

RAPPORTEN, 10-MINUTENGESPREKKEN &
RONDE 2 KIJK!
De rapporten voor de groepen
3 t/m 8 kunnen op 4 februari worden opgehaald. Bij voorkeur door
het kind zelf, anders graag 1 volwassene per gezin (en waar mogelijk ook voor andere gezinnen)
15.00-15.15 kinderen A t/m F
15.15-15.30:kinderen G t/m O
15.30-15.45:kinderen P t/m Z
In de week daarna staan de online
10-minutengesprekken op het
programma voor de ouders van
alle groepen 3 t/m 8. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.
Op 4 februari gaan bij de kleuters
de KIJK-verslagen van ronde 2
mee naar huis. Ouders die aan de
beurt zijn worden door de leerkracht op de hoogte gebracht. Ze
kunnen dit verslag op 4 februari
ophalen en krijgen tevens een uitnodiging voor een online gesprek.
STUDIEDAG 5 FEBRUARI
De studiedag van 5 februari gaat
door! De kinderen hebben dan een
vrije dag (dus ook geen thuisonderwijs). Tevens is er dan geen
nood- en crisisopvang. Ouders die
een contract hebben bij een BSO
dienen de studiedagopvang zelf af
te stemmen met de BSO -partner.

‘t SCHRIJVERKE IN
BEWEGING

Natuurlijk staan we niet stil in deze
bewogen tijden. En als we een ‘pas
op de plaats’ maken, dan is er altijd
de Beweegman die ons aan de gang
probeert te krijgen. De ’Schrijverke
-beweeg-tocht’ is daar een mooi
voorbeeld van. Sinds maandag 18
januari kan iedereen op zoek gaan
naar de twintig posters waar je middels het scannen van de QR-code
heerlijk je ‘moves’ kunt doen. Er
zijn al veel leerlingen die de spieren
flink hebben losgegooid. De rest
kan natuurlijk niet achterblijven.
Kijk, daar wordt de Beweegman
blij van!

Ook ‘Het Brabants Dagblad‘
besteedt aandacht aan dit initiatief en vandaag of morgen halen
we zelfs het Jeugdjournaal !

“WIE ZIET ZE VLIEGEN”
Misschien is het je opgevallen dat
in de omgeving rondom de school
een aantal vreemde vogels zijn
waargenomen. Wie wat beter kijkt,
ziet opvallend veel gelijkenissen
met onze kleuterjuffen, maar dat
kan natuurlijk toeval zijn! Ook deze
speurtocht met bijbehorende puzzelopdracht is natuurlijk bedoeld
om op een leuke manier in beweging te komen.
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INITIATIEVEN IN CORONATIJD!
Vanuit verschillende organisaties
krijgen we initiatieven aangereikt,
die wat steun proberen te geven aan
het leed en de ongemakken die de
Coronacrisis veroorzaakt. Hier volgt
een tweetal hulpprogramma’s :
MODULES
ZELFHULPTAININGEN
Beste ouders,
Vind je het ook een uitdaging om in
deze rare tijd de dagelijkse activiteiten te managen? Valt het niet mee om
de kinderen thuisonderwijs te geven
en zelf (thuis) te werken? Wordt het
af en toe te veel voor jou? Begrijpelijk! En dat is normaal.
Sinds een jaar biedt de Gemeente
Goirle online zelfhulptrainingen aan
via Evie. Deze app en/of website
biedt ondersteuning aan iedereen die
dat goed kan gebruiken.
Heeft de corona-crisis mentaal invloed op jou? Gebruik dan de
‘module Mentaal sterk’ tijdens de
Corona-Crisis en krijg praktische tips.
Of heb je bijvoorbeeld te veel stress
en slaap je daardoor onrustig? Dan
biedt Evie de module Beter Slapen
aan.
De modules zijn door iedereen geheel
anoniem en gratis te gebruiken op de
website www.evie.nl of door de app
minddistrict te downloaden. Ga
wanneer en waar je wilt aan de slag
met de zelfhulptrainingen!

Met vriendelijke groet,
Simone Tromp
Beleidsmedewerker gemeente Goirle
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WEBINAR
‘TRANEN IN MIJN BUIK’
Het coronavirus heeft een grote impact op het leven. We krijgen vaker te
maken met verdriet, teleurstelling en
overlijden, ook kinderen. Leren omgaan met verdriet, teleurstelling en
pijn hoort bij de opvoeding en het
leven.
Belang van de omgeving
Kinderen, die te maken krijgen met
een verlies door overlijden zijn voor
het begrip hiervan en hun ondersteuning afhankelijk van hun omgeving.
Juist de volwassenen om hen heen
kunnen het verschil maken. Maar hoe
kun je steun bieden aan je kind? In dit
webinar helpen we je op weg.
Programma
Het webinar wordt in de vorm van
een vraaggesprek gehouden. Een externe vertrouwenspersoon van de
GGD gaat in gesprek met een trainingsacteur. Gezamenlijk nemen zij,
op basis van ervaringen uit de praktijk, twee situaties door; ouder met
een kind in rouw & leerkracht met
kind in rouw in de klas. Naast theoretische informatie over rouw in verschillende leeftijdsfasen bieden zij
praktische handvatten ermee om te
gaan.
Maandag 25 januari 2021
19.30-20.15 uur
Aanmelden
Deelname aan het webinar is gratis.
Het webinar is zowel voor ouders als
professionals (zoals leerkrachten,
peuterleidster etc.).
Op onze site www.schrijverke.nl
vindt u een link waarmee u zich kunt
aanmelden. (frontpage onderaan
links)
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AANMELDING COMMUNIE
De aanmelding voor de Eerste Communie in 2021 is geopend voor kinderen vanaf groep 4. U kunt daarvoor
een inschrijfformulier halen in de
Emmaüskapel of opvragen via e-mail.
De aanmelding is definitief als het
inschrijfformulier, met daarbij de betaling voor de Eerste Communie, volledig ingevuld vóór 5 februari , is
ingeleverd op het parochiecentrum.
De informatieavond voor ouders is op
9 februari om 20.00 uur in de Sint
Jan.
Na 5 februari is de inschrijving gesloten en vindt, op basis van de binnen
gekomen aanmeldingen, de indeling
in groepen plaats.

THUISONDERWIJS

De voorbereidingen, waar alle kinderen verwacht worden, vinden plaats
op dinsdagavond. De Eerste Communievieringen zijn op zondag 16 mei
2021. Een kalender vindt u bij het
inschrijfformulier.

Het parochiecentrum is bereikbaar
van maandag t/m vrijdag van 9.00 12.00 uur en via onderstaande
adres-, telefoon- en e-mailgegevens.

Parochiecentrum Goirle
Kerkstraat 3
5051 LA Goirle
tel. 013-5348438
goirlesintjan@
parochiedegoedeherder.nl
Met vriendelijke groet,
werkgroep eerste communie voorbereiding
Marja de Volder,
Ans Gruijthuijsen,
Meindert Hoogendijk,
Olga Fong Akan.
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PLEIN 013 VACATURES
Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. Ze zetten zich in om voor alle
leerlingen in de basisschoolleeftijd
een onderwijsaanbod te doen dat past
bij hun ondersteuningsbehoeften.
Kinderen, ouders, leraren en partners
zijn de sleutelfiguren om wie het
draait! Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de Ondersteuningsplanraad ( OPR) .
De OPR is op zoek naar 8 nieuwe
leden: 2 personeelsleden en 3 ouders/
verzorgers in het regulier onderwijs
en 1 personeelslid en 1 ouder/
verzorger in het speciaal basisonderwijs. Aanmelden kan tot uiterlijk 28
februari via opr@plein013.nl

LASERGAMEN IN DE WIJK!
Jullie hebben het ongetwijfeld al meegekregen, maar de late beslissers hebben misschien nog een kans
De jongerenwerkers van Mainframegaan zijn namelijk begonnen aan hun
project “lasergamen in de wijk”, dat
gedurende 6 weken, elke woensdag(vanaf 8 jaar) en vrijdagmiddag
(vanaf 12 jaar) wordt georganiseerd.
Dit doen zij van 14.00 tot 16.00 uur,
verdeeld in 2 speelrondes. Er kunnen
per ronde van 45 minuten, 10 deelnemers aan de activiteit meedoen. Er
worden in deze tijd verschillende
spelvarianten gespeeld.
Gezien de huidige regels moet er op
inschrijving worden gewerkt.
Opgeven kan via
aanmelden@mainframe101.nl.
Deelname is geheel gratis! In het
schema hieronder zie je op welke data
je wellicht nog terecht kunt..

BEELDEN VANUIT HET THUISFRONT
Wat wordt er ontzettend hard gewerkt
door onze leerlingen en wat is het
soms moeilijk voor ouders om—naast
papa en mama — meester en juf te
zijn. We zijn trots op jullie allemaal!
Hieronder wat plaatjes van al die harde werkers!

Sem (groep 7)
helpt zijn broertje Tim (groep 4)
met zijn rekenhuiswerk.

VRAAG HET AAN DEBURGEMEESTER

Onze burgemeester, Mark van Stappershoef, werkt volgende week vrijdag (29 januari) mee aan de uitzending van De Lex en Liselotte Show.
Lex (9) en Liselotte (10) zijn elke
vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur te
beluisteren op de Lokale Omroep
Goirle. Ze besteden aandacht aan onderwerpen die kinderen van hun leeftijd bezighouden, zoals games, rekenen, gevolgen van de lockdown, leuke muziek en radiospelletjes. Het programma wil vooral in deze lockdownperiode een leuke afsluiting van de
schoolweek zijn.
Onze burgemeester zegde toe heel
graag aan het programma te willen
meewerken. Natuurlijk zou het leuk
zijn als ook vanuit ‘t Schrijverke verschillende vragen op hem worden
“afgevuurd”.
Volgende week woensdag is er een
kort overleg met de burgemeester,
zodat hij zich kan voorbereiden. Het
zou super zijn als er voor die dag wat
(originele) vragen binnenkomen. Vragen kunnen gemaild worden naar dit
hotmail-adres of worden geappt naar
het speciale Lex en Liselotte Shownummer 06-21994539.
Dus Schrijverkes, grijp je kans en
vraag wat je vragen wilt!

Mikki ( groep 4 A/B) druk bezig met
de onlinesportles van juffrouw Babette!
Vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke
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