Schooljaar 2017-2018

3 september 2014

PRIKBORD 2
10 oktober 2017

Agenda
vr 13 okt
vr 13 okt
wo 25 okt
do 26 okt
vr 27 okt
di 31 okt
wo 1 nov
do 2 nov
do 2 nov
di 7 nov
di 7 nov
do 9 nov
vr 10 nov

9.30 uur schoolviering: thema: ’’water”
12.00 uur herfstvakantie
hoofdluiscontrole: geen gel en moeilijke kapsels
gr 8: smaakcentrum
kijkochtend groep 1/2B
Bag2school
lampionnen voor Sint maarten knutselen
kijkochtend groep 5
welbevinden gesprek
welbevinden gesprek
nationaal schoolontbijt
gr 8: smaakcentrum
18.30 uur: St. Maarten optocht

Nieuws van de directie
Internationaliseringsproject ‘Eco-Active’: thema water
Deze week zijn Ika, Noa, Guus, Max, Luuk en Luc uit groep 8 samen met drie leerkrachten,
Emmy, Frieda en onze oud-collega Huub, op studiereis naar onze partnerschool in Slovenië.
Deze reis wordt georganiseerd vanuit het internationaliseringsproject ‘Eco-Active’. Vorige
week werd het project op het schoolplein geopend met een waterdans door groep 1 t/m 3
en een natte raketlancering door Wethouder Hendriks- van Haren en een paar kinderen uit
groep 7.
Tijdens de reis naar Slovenië krijgen we als school de kans om internationale contacten te
creëren tussen leerlingen en leerkrachten. Hierin staat ontmoeting en leren van elkaar
(elkaars cultuur, tradities en gewoonten) centraal. Kinderen verruimen hun blikveld en
breiden daarmee hun kennis en vaardigheden uit. Ze leren communiceren in het Engels en
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ze werken aan een gemeenschappelijk project. Daarbij leren ze ook gebruik te maken van
moderne technologie.
Ook bij ons op school zal er in de klassen deze weken extra aandacht worden besteedt aan
dit project. We zijn benieuwd naar de verhalen en leerervaringen van onze kinderen en
teamleden en wensen hen nog een fijne week toe.

Studiedag
29 september hebben we samen met de regenboog in Schaijk, een inspiratiemorgen mogen
volgen bij Jay Marino. Deze ochtend ging over ‘goed eigenaarschap’. We hebben nieuwe
inzichten gekregen over hoe we onszelf continu kunnen verbeteren als school. Wat is onze
huidige situatie? Wat is de gewenste situatie?
Eigenaarschap bij kinderen is gericht op: regie krijgen op je eigen leerproces.
Als kinderen in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren, dan kunnen ze
blijven leren. Wat heeft het kind dan nodig en wat vraagt het van de leerkracht om meer
verantwoordelijkheid aan het kind te geven?
De komende tijd gaan we kijken hoe we dit eigenaarschap bij kinderen vorm willen geven bij
ons op school.

Juf Marion gaat met keuzepensioen
Na zorgvuldige afwegingen heeft Juf Marion besloten om eerder dan gebruikelijk te stoppen
met werken.
De werkzaamheden zoals die tegenwoordig van de leerkracht verwacht worden, passen niet
meer bij de wijze waarop Marion les zou willen geven. Haar hart ligt meer bij het individueel
begeleiden van kinderen. Daarom heeft zij besloten met ingang van de herfstvakantie
gebruik te maken van keuzepensioen.
Wij betreuren het enorm omdat Marion een prima leerkracht en een fijne collega is. Wij
hebben respect voor haar keuze en werken daarom graag mee om het voor iedereen zo
goed mogelijk te organiseren. De herfstvakantie is dan een natuurlijk moment.
Marion wil geen uitgebreid afscheid en zal in overleg met de leerkrachten van haar groepen
kinderen een afspraak plannen voor een eenvoudig afscheid in de klas.
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Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad vindt haar bestaansrecht in de Wet Medezeggenschap Onderwijs
(WMO 1992). De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: adviesrecht en
instemmingsrecht. Adviesrecht houdt in dat de raad gevraagd en ongevraagd advies kan
geven aan het bestuur over bepaalde voorgenomen besluiten, zoals de vaststelling of
wijziging van het schoolplan, de organisatie, de vakantieregeling of de besteding van de
middelen van de school. Het bestuur moet daarop serieus reageren. Over een aantal
zwaarwegende besluiten is het bestuur verplicht instemming te vragen aan de MR.
De medezeggenschapsraad bevordert de openheid, openbaarheid en het onderling overleg
van de betrokkenen op school. De MR overlegt dus in feite over alle zaken die in de school
spelen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij een deel van deze raad hier bezwaar tegen
maakt. Tevens bestaat de mogelijkheid om de notulen in te zien. Deze worden na
goedkeuring (volgende vergadering) op de website geplaatst.
Vergaderdata van de MR in schooljaar 2017-2018 zijn:
- 28 september 2017
- 11 december 2017
- 20 februari 2018
- 17 april 2018
- 11 juni 2018
De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit vier leden. Twee ouders en twee
teamleden. De leden worden gekozen voor drie jaar.
Oudergeleding: Frank van Dijk (voorzitter) en Rob Nelissen
Personeelsgeleding: Frieda Heutink en Imke Kosman
Heb je vragen of wil je ons spreken? Spreek ons gewoon aan of mail dan naar:
mr.deweijerwereld@optimusonderwijs.nl
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Oktober
2
Jannik
2
Kerim
4
Nijs
5
Jilles
7
Niek
7
Ruben
15
Lotte
22
Jim
22
Lieke
23
Jade
24
Sepp
26
Max
26
Tijn
27
Poi
28
Fee
30
Kiara
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8
7a
1-2b
1-2a
4
4
4
4
3
8
3
8
5
5
7b
8

Nieuw op school
Fenne, Siem en Belle zijn in september op school begonnen en binnenkort komt Viènn ook
nog op school. Van harte welkom op De Weijerwereld! We hopen dat jullie een fijne tijd bij
ons op school hebben.
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St Maarten: hulpouders gezocht
Woensdag 1 november gaan we lampionnen knutselen voor de St. Maartenoptocht van 10
november. We zijn nog op zoek naar 7 ouders om te helpen bij de knutselactiviteit.
U kunt zich aanmelden bij mariekeboxmeer@hotmail.com
Denkt u nog aan de lege frisdrankfles voorzien van naam (aan de onderzijde) en de
spuitflacons (van bv badkamerreiniger). Deze kunnen ingeleverd worden bij de groep van uw
kind.

Bag2School inzamelingsactie
Op dinsdag 31 oktober 2017 houden we een grote inzamelingsactie. Is de herfstvakantie ook
voor jou een goed moment om de kledingkasten en zolder weer eens door te spitten? Al je
oude (schoon en graag heel) kleding, schoenen (per paar gebonden), gordijnen, tassen,
knuffels, beddengoed, hand- en theedoeken mogen aangeleverd worden. U heeft de
Bag2School-zakken waarschijnlijk al ontvangen. Andere plastic zakken mogen uiteraard ook.
De ouderraad ontvangt € 0,30 per kilo voor het gespaarde goed. Het geld wat we hiermee
ophalen, gaan we gebruiken voor een extraatje voor de kinderen, maar dat is natuurlijk
helemaal afhankelijk van de opbrengst!
U kunt uw goedgevulde bag2School-zakken inleveren op:
- Vrijdag 27 oktober 2017
- Maandag 30 oktober 2017
- En bij voorkeur dinsdag 31 oktober voor 8.30 uur.
Namens de ouderraad alvast bedankt voor uw bijdrage.
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Post van Buiten

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een jeugdenquête verstuurd naar ruim 33.000
ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de
gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe
mee, uw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl

Post van Buiten
Kinderprogramma oktober in De Weijer
Frankenweenie 10+
‘Spannende film in de Kinderboekenweek’
Op vrijdag 6 oktober draait er voor kinderen van 10 t/m 12 jaar de zwart-wit Disney film
‘Frankenweenie’, in de theaterzaal van De Weijer. Helemaal in het griezelthema van de
Kinderboekenweek, deze echte Tim Burton film, dat thema is namelijk ‘Gruwelijk Eng’!
Vanaf 19.00 uur zijn de kinderen welkom. Het is dan mogelijk om eng op de foto te worden gezet
door een heuse griezelfotograaf en in de pauze is er gratis popcorn en limonade!
Dit gruwelfestijn is georganiseerd door Biblioplus in het kader van de Kinderboekenweek, een kaartje
kost €5,- verkrijgbaar via www.deweijer.nl
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Mijn naam is Courgette 6+
‘Prachtige film in de herfstvakantie’
Op woensdag 18 oktober draait De Weijer om 13:00 uur ‘Mijn naam is Courgette’ in het filmtheater.
Het is een Vlaams-Nederlands gesproken animatiefilm over een jongen die na de dood van zijn
moeder terechtkomt in een klein tehuis voor kinderen zonder ouders.
Courgette is zijn bijnaam. Het kost Courgette eerst wat moeite om zich op zijn gemak te voelen,
maar na de komst van een nieuw meisje, Camille, begint hij zich toch thuis te voelen.
Het Zwitserse Mijn naam is Courgette werd genomineerd voor de Oscar voor Beste Animatiefilm. Een
kaartje kost €5,- inclusief een glaasje limonade via www.deweijer.nl/agenda/Kinderfilm/Mijn-naamis-Courgette_20_856

Peter & De Wolf 3+
Zondag 22 oktober staat de kindervoorstelling Peter en Wolf in het theater van De Weijer.
Vertelkunstenaar Gijs van Rhijn, bassist Ronald Jonker en pianiste Japke Hartog frissen het alom
geliefde sprookje van Prokofjev uit 1936 op en vullen het aan met nieuwe kinder-kleinkunstliedjes.
Swingende liedjes die op speelse wijze het landschap beschrijven, dromerige liedjes om heerlijk op te
doezelen en dommelen; stuk voor stuk brengen ze het vogeltje, de eend, de kat, de wolf, opa en
natuurlijk de heldhaftige Peter opnieuw tot leven in deze swingende familievoorstelling.
Het begint om 14:00 uur, een kaartje kost €7,50 inclusief een glaasje limonade.
http://www.deweijer.nl/agenda/Gijs-van-Rhijn/Peter-en-de-Wolf_20_763
P.S. koop je het kaartje in combinatie met de voorstelling Pimpernel op 27 december, dan krijg je
€2,50 korting! Dus twee voorstellingen voor slechts €10,-. Bel om voor deze actie te reserveren 0485
– 574919.
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Post van Buiten
Kinderkerstkoor

Zoals elk jaar mogen kinderen op 24 december de muziek verzorgen tijdens de kerstviering in de
Petrusbasiliek. Ook zal er een kerstspel gespeeld worden.
Vind je het leuk om samen te zingen en te spelen op kerstavond?
Op 14 november beginnen we met de koorrepetities.
Vanaf dan repeteren we iedere dinsdag van 16:00-17:15 in Het Parochiehuis aan de van Sasse van
Ysseltstraat 8.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
De kinderen die mee willen doen bij het kerstspel kunnen zich ook aanmelden via onderstaand mail
adres. Oefenen voor het spel is alleen tijdens de generale repetitie op 23 december.
Kom er bij !
Groetjes,
Mariette Wijnhoven
Mail naar: mariettewijnhoven@hotmail.com

