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studiedag: kinderen vrij

Nieuws van de directie
De kop is eraf… het nieuwe schooljaar is weer in volle gang. De startgesprekken hebben een
veel nuttige informatie opgeleverd en een prettig eerste contact tussen ouders en
leerkrachten. De informatieavonden zijn bijna allemaal achter de rug.
We hopen er samen met u een fijn jaar van te maken.
Dit schooljaar hebben we een aantal speerpunten waar we mee aan de slag gaan.
 Het schoolplein wordt aangepast met allerlei speelmogelijkheden voor kinderen. Ik
kom hier verderop in de nieuwsbrief nog even op terug.
 We gaan werken aan eigenaarschap bij kinderen. Eigenaarschap vergroot de
betrokkenheid en het plezier van kinderen bij het leren. Kinderen voelen zich
verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Tijdens de studiedag van 29 september
laten we ons inspireren door Dr. Jay Marino (Illinois,USA). Hij heeft in Amerika in
verschillende districten continuous improvement in het onderwijs succesvol
ingevoerd. Eigenaarschap is het sleutelwoord van continuous improvement.
 We willen ons laten scholen hoe we ict meer kunnen inzetten bij ons onderwijs. De
eventuele aanschaf van mobile diveces (iPads of b.v. chromebooks) hoort daarbij.
 Het implementeren van de nieuwe methode kleuterplein in groep ½ en Lijn 3 in
groep 3.
 We gaan op zoek naar een werkwijze waarbij we u goed informeren maar ook weer
niet te veel met allerlei mail bestoken.
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Schoolplein
In samenwerking met de gemeente Boxmeer, De Weijer, en het smaakcentrum hebben we
het afgelopen jaar plannen gemaakt voor een nieuw schoolplein. Aanleiding was het erg
kleine schoolplein naast de bibliotheek waarop wij vanuit school geen zicht hebben. Het
afgelopen half jaar hebben we al met veel plezier gespeelt in het park aan de achterzijde van
de school. We merken dat de kinderen daar veel meer hun energie kwijt kunnen en er
allerlei verschillende ruimtes zijn om te spelen.
Nu willen we de kinderen nog meer speelmogelijkheden geven door het park aan te passen
met allerlei veranderingen. Aan de opzet van het park veranderd niets. Wel worden er met
behulp van grote stenen, palen en dergelijke, meer speelmogelijkheden gecreëerd.
In alle groepen hebben de kinderen meegedacht, gebrainstormd of tekeningen gemaakt
voor het nieuwe ontwerp. Landschapsarchitect Jeroen Weijmans met zijn bedrijf
Groenkompas start vanaf volgende week met de werkzaamheden. Het zal een paar weken
voor wat overlast zorgen, al zullen ze zoveel mogelijk rekening met ons proberen te houden.
Ik heb een ontwerp van het plein met wat sfeerfoto’s zoals het er een beetje uit komt te zien
opgehangen op de deuren naast mijn kantoor. Kom gerust even kijken. Ik leg u graag uit wat
de bedoeling is.
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Nieuw op school
Mels, Loek, Sanne, Robyn, Lennox, Bliss, Hanna en Lina zijn bij ons in groep ½ begonnen. Ook
in groep 7 en 8 hebben we twee nieuwe leerlingen: Manuel en Gabriel. Van harte welkom
op De Weijerwereld! We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school hebben.

Dansles
Sinds deze week tot aan de herfstvakantie krijgt iedere groep 1x per week dansles van Karin
Groenen, van Dansstudio 49. Dit is in het kader van cultuureducatie.

Wecycle
Ook dit jaar doen we weer mee met het inzamelen van kleine elektrische apparaten. De
apparaten worden ingeleverd en voor recycling gebruikt. We leren hier mee aan kinderen dat
apparaten en energiezuinige lampen niet in de vuilnisbak horen en dat recycling belangrijk is.
Bovendien verdienen we als school nog een mooie prijs. Hebt u een defect apparaat, lever
het in op school. Zowel in de boven- als beneden gang staat een grote doos waar de
materialen ingeleverd kunnen worden. De actie loopt tot 30 november.
Nieuwe conciërge: Vincent Pater
Met ingang van deze week hebben we een nieuwe conciërge op school. Vincent Pater.
Vincent werkt op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 14.00 uur.
Vincent heeft al veel ervaring in het onderwijs. Hij heeft hiervoor al 16 jaar op een andere
basisschool gewerkt.
Ook Math, onze vrijwillige conciërge blijft ons weer ondersteunen. Hij werkt op de dinsdag
en de vrijdag.

Schoolfotograaf
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Maandag 2 oktober komt de schoolfotograaf op school. Te zijner tijd krijgt u informatie hoe
het bestellen van de foto’s in zijn werk gaat. Het is op een dag dat er ook gymlessen zijn. Dat
kon helaas niet anders gepland worden. De gymlessen komen die dag te vervallen.

Post van Buiten

Post van buiten
Zwem mee met de Cuijkse Zwem4daagse!
Een leuk én sportief evenement voor de hele familie! Al weer voor de 11e editie
organiseert ZWK Merlet, in samenwerking met Laco, dit evenement voor jong en oud. Kinderen

Prikbord 1

De Weijerwereld

Pagina 5

worden zo extra gestimuleerd om weer te gaan zwemmen, zodat ze ook na het behalen van het
zwemdiploma veilig zijn in en om het water. Een mooie gelegenheid dus om de aangeleerde
vaardigheden nog eens te oefenen. Plezier combineren met bewegen; leuk en tevens erg gezond.
De zwem4daagse in Cuijk vindt traditiegetrouw plaats in de herfstvakantie van maandag 16 t/m
vrijdag 20 oktober. Vijf dagen lang kan er gezwommen worden in de ochtend van 7:00 tot 8:00 uur of
in de avond tussen 19:00 en 21:00 uur. Zwem 4 (of 5) dagen een afstand van 250 of 500 meter en
sleep de zwemvierdaagse medaille in de wacht. Naast het banenzwemmen worden er deze dagen
een tal van andere activiteiten aangeboden. Zo zijn er diverse spellen waaronder de glijbaanrace, het
onderwaterkampioenschap en een kleurplaatwedstrijd voor de allerkleinste. En net als voorgaande
jaren vindt, aansluitend op de laatste zwemavond (vrijdag 20 oktober), een loterij plaats waar vele
leuke prijzen te winnen zijn, gesponsord door winkeliers en ondernemingen uit Cuijk en omgeving.
Loten worden tijdens de zwem4daagse verkocht voor €0,50 per stuk.
Inschrijven kan online via www.zwem4daagse.nl of bij de kassa op de dag zelf. Een ticket kost €8,00.
Bij voorinschrijving online ontvangt iedere deelnemer 2 gratis loten.
Tot in de herfstvakantie?!

Post van buiten
Maasheggenloop 2017
Op 24 september 2017 organiseert A.V. Sporting Boxmeer de 16e editie van de
Contiweb Maasheggenloop. Met verschillende afstanden is dit een prachtig
hardloopevenement voor jong en oud. Voor de jongste hardlopers (tot en met 5
jaar) is er een Bambinoloop (250 meter). Bij deze loop is het geen probleem dat ouders meelopen
met hun kind. Voor de junioren (tot en met 15 jaar) wordt er een 1000 meter Jeugdloop uitgezet
door de Steenstraat in Boxmeer.
Voor de senioren worden drie parcoursen uitgezet dwars door het prachtige Maasheggengebied van
Boxmeer en Sambeek. De afstanden waarop dit jaar gelopen kan worden zijn 5, 10 en 15 kilometer.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar géén halve marathon.
De starttijden en afstanden die gelopen kunnen worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter (09:45
uur), Jeugloop 1 kilometer (10:05 uur), 5 kilometer (10:20 uur), 10- en 15 kilometer (10:00 uur).
Voorinschrijving is online mogelijk tot 23 september 2017 en is voor iedere afstand goedkoper dan
na-inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot een half uur vóór de start van de wedstrijd. Voor de
eerste 100 inschrijvers van de 5-, 10- en 15 kilometer is er een hardloop-shirt beschikbaar. Voor alle
jeugd deelnemers is er een leuke herinnering en voor de podiumplaatsen een mooie beker.
De Maasheggenloop start bij Café-zaal ‘t Centrum aan de Steenstraat 56 in Boxmeer. Hier is ook het
inschrijfbureau gevestigd.
Voor meer informatie bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of
www.facebook.com/avsportingboxmeer. Of neem contact op met Guido Verdijck, telefoon: 06 – 203
66 806, e-mail: wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.
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Post van buiten
Muzieklessen zijn begonnen!
Wil je ook muziek leren maken? Dat kan! Meld je aan en kom eens kijken op de les
(iedere dinsdag om 17.45 uur). Je leert o.a. wat muzieknoten, muzieksleutels en een notenbalk zijn.
We gaan zingen, dansen, blokfluiten, instrumenten bekijken en geven twee keer een concert. Voor
slechts € 110,- kun je een jaar lang ervaren hoe het is om muziek te maken. Als je daarna een ander
instrument wilt gaan spelen ken je al zoveel dat je je dan ook op dat instrument kunt richten.
Muziekleraren zijn heel blij als je deze cursus al hebt gedaan.
Voor informatie en aanmelden: blokfluitlesgb@gmail.com of bel me: 0485-572366
Tot gauw!
Gerry van den Berg
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