3 juni 2021
Opschrijverke 23
Jaargang 34

Agenda:

11 juni: studiedag
13 juli: sportdag

Volgende Opschrijverke:
17 juni

DAAR IS DE ZON!!!
Na een koud en regenachtig voorjaar, liep de temperatuur zomaar
ineens flink op de afgelopen dagen. De zomer is eindelijk in aantocht. Maar niet alleen de thermometer kende een stijgende lijn.
Met vandaag precies 10 miljoen
vaccinaties en overmorgen nieuwe
versoepelingen, lijkt de zomer ineens echt dichterbij te komen.
Tel daarbij op dat we op school
geen klassen meer in quarantaine
hebben gehad en je zou bijna denken dat het oude normaal het nieuwe normaal weer heeft ingehaald.
Maar laten we voorzichtig zijn met
de (hopelijk) laatste loodjes. De
basismaatregelen zullen we dus
toch nog even moeten naleven.
Zodat we over een aantal weken
allemaal met een goed gevoel de
zomervakantie in kunnen gaan. En
misschien nog belangrijker, met
hetzelfde goede gevoel in september weer terugkeren voor een
schooljaar dat eindelijk normaal
zal gaan verlopen!

De groepen 5 wisten niet hoe snel ze de
eerste zonnestralen aan de voorkant van
de school mee moesten pikken….!

STUDIEDAG 11 JUNI
Op vrijdag 11 juni staat de volgende en tevens laatste studiedag van
dit schooljaar op het programma.
Traditioneel gezien de dag dat een
groot gedeelte van het programma
al op het nieuwe schooljaar gericht
zal zijn. Maar daarnaast wordt er
ook veel aandacht besteed aan de
ICT-ontwikkelingen die de afgelopen tijd een enorme boost kregen,
de nieuwe rekenmethode die eraan
gaat komen en waarvoor we al verschillende opties hebben uitgeprobeerd en uiteraard het schoolplan!
Kortom veel te bepraten!
De leerlingen zijn deze dag vrij.

VERKEERSTELLING DEEL 2
Aan het begin van het schooljaar
hebben we in het kader van de verkeersweek vijf dagen lang geïnventariseerd op welke manier kinderen
naar school toe kwamen. En eerlijk
gezegd viel de uitslag ons als verkeersvriendelijke en verkeersveilige
school nogal tegen. Er bleken namelijk toch nog heel wat kinderen
met de auto naar school te worden
gebracht. Over de verkeersonveiligheid en de overlast die dat oplevert
hebben we het al regelmatig gehad.
Maar we gaan in de herkansing!!!.
Van 14 t/m 18 juni houden we in de
groepen opnieuw dagelijks een telling bij. Laten we er dit keer ook
echt met z’n allen voor zorgen dat
we de auto wat meer kunnen laten
staan. Wat meer in beweging is tevens een goed voorbeeld voor onze
jeugd, die tegelijkertijd ook wat
meer zelf met het verkeer in aanraking komt, te voet of op de fiets!
Dat zou dus in meerdere opzichten
een enorme verbetering zijn! Uiteraard krijgt u van ons het resultaat
nog te horen!

SPORTDAG 13 JULI

Het is nog even weg, maar gezien de organisatie toch alvast
een bericht over de sportdag. De
schooltijden zullen op deze dag
nl. aangepast zijn. De kleutergroepen gaan van 08.30 - 14.30
uur naar school en zullen op/
rond school blijven. De groepen
3 t/m 8 worden om 08.45 uur bij
de velden van MHC Goirle verwacht. Om 15.00 uur mogen zij
hier weer opgehaald worden.
Om dit in goede banen te leiden,
krijgen alle kinderen van groep
3 t/m 8 volgende week een brief
mee naar huis, waarin wij ouders
vragen of zij opgehaald worden,
naar de BSO mogen of dat zij
zelf naar huis mogen. Aanmelden voor ouderhulp kan nog altijd via:
schrijverke.bewegen@edu-ley.nl
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WEBINARS IN OVERVLOED
In tijden dat we elkaar wat minder
tegenkomen, zijn de mogelijkheden
om via een webinar toch contact te
maken en informatie op te doen rijkelijk aanwezig. Hieronder een overzicht waaraan de komende weken kan
worden deelgenomen.
Webinar Puberbrein onder invloed
7 juni, 19.30 uur
In dit webinar gaan experts in gesprek over de ontwikkeling van het
puberbrein. Thema's als weerbaarheid, groepsdruk, impulsief gedrag en
de rol van de ouder(s)/verzorger(s)
komen aan bod. In de voorbeelden
zoomen de experts in op hoe de kennis toe te passen is in het kader van
niet roken en niet drinken onder de 18
jaar (NIX18). De tips en tricks zijn
echter toepasbaar op allerlei situaties
die spelen tijdens de puberteit. Tijdens het webinar zullen de sprekers
tevens ingaan op de vragen van kijkers. Dit webinar is speciaal voor
ouders van leerlingen groep 8. Want
niet alleen staat de puberteit voor de
deur, ook de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Met dit webinar ben
je goed voorbereid op de aanstaande
periode.
Webinar Pesten 22 juni, 19.30 uur
Wordt jouw kind gepest of is jouw
kind een pester of meeloper? Of wil
je dit voorkomen? In dit webinar
gaan we in gesprek over het hoe en
waarom van pesten. Als ouder leer je
wat plagen en pesten is en wat het
verschil is, welke rollen er zijn bij
pesten en waarom kinderen pesten.
Ook bespreken we wat je als ouder
kunt doen om te voorkomen dat je
kind gepest wordt. En hoe je ervoor
kunt zorgen dat je kind geen pester
wordt. Daarbij bespreken we hoe je
met je kind praat over pesten, hoe je
ermee om kunt gaan als je kind pest
of gepest wordt en wat je kunt doen
als ouder om je kind te helpen. Dit
webinar is speciaal van ouders van
basisschoolleerlingen.
Voor beide webinars:
mail naar webinars@ggdhvb.nl

OBS ‘t Schrijverke
Guido Gezellelaan 137, 5051 ML Goirle, 013-5344455
info@schrijverke.nl, www.schrijverke.nl

Webinar Scheiden
14 juni 19.15uur
Ook het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten biedt dit schooljaar
nog één webinar aan, het thema is
‘scheiden’. In dit webinar o.a. de
vraag wat een scheiding voor kinderen betekent en hoe u uw kind
steun kunt bieden. Deelnemen kan
via:
www.ouderbijeenkomsten.nl
MR-VERKIEZINGEN
Zoals u in het vorig Opschrijverke
kon lezen, is de MR op zoek naar
nieuwe aanwas voor de oudergeleding. Belangstellende ouders konden
zich tot 1 juni opgeven. We zijn erg
blij dat we vier aanmeldingen mochten ontvangen. Dit betekent wel dat er
nu verkiezingen zullen plaatsvinden.
De procedure is als volgt: Alle ouders
van de school zullen via de emailadressen die bekend zijn bij de
administratie op donderdagmiddag 3
juni een mail ontvangen van Marloes
Verbeek (MR). Niet ontvangen,
check dan ook even uw spambox!
De vier kandidaten zullen zich in deze mail aan de ouders voorstellen
(profielschets + pasfoto). Aan de
hand hiervan mag iedere ouder via
hetzelfde e-mailadres een stem uitbrengen. Dit kan d.m.v. een link die
in de mail staat. Stemmen kan tot en
met dinsdagmiddag 15 juni 15.00 uur.
Op donderdag 17 juni zal het gekozen
MR-lid bekend worden gemaakt in 't
Opschrijverke.

Vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke.

