Schooljaar 2017-2018

3 september 2014

PRIKBORD 5
30 november 2017

Agenda
Di 5 december
Wo 6 december
Ma 11 december
Di 12 december
Wo 20 december
Vr 22 december

Sint op school
studiedag: kinderen vrij
schoolschaatsen
misschien stakingsdag
kerstavond op school
12 uur: kerstvakantie

Nieuws van de directie
De feestmaand staat weer voor de deur. Buiten wordt het al vroeg donker en binnen gaat de
verwarming een graadje omhoog. Allerlei gezellige activiteiten worden georganiseerd. Sint en kerst
op school en daarna vakantie met ook nog eens oud en nieuw. Wat een heerlijke tijd.
Zoals jullie kunnen zien is het nieuwe schoolplein bijna klaar. De kinderen spelen er enthousiast. De
vele nieuwe speelmogelijkheden zorgen ervoor dat er voor iedereen iets leuks is en er veel meer dan
alleen maar gevoetbald wordt. Wij krijgen veel positieve reacties over de mooie en leuke
speelomgeving. Toch merk ik ook dat niet iedereen even blij is met de aanpassingen. Enkele ouders
hebben aangegeven de grote stenen spannend te vinden wanneer de kinderen daarop spelen. Wij
nemen die geluiden serieus. De veiligheid van onze kinderen staat voorop. Daarom zijn wij in zee
gegaan met een landschapsarchitect en uitvoerder die al vele schoolpleinen en speeltuinen heeft
ontworpen en aangelegd. Omdat het nergens hetzelfde is, heeft de landschapsarchitect de
speelomgeving tussentijds laten keuren om eventuele tips meteen aan te passen. Vorige week is het
speelplein definitief gekeurd en veilig bevonden. De basis is daarmee goed.
Toch zijn wij er als volwassenen bij om ook onze eigen afwegingen te maken. De omgeving is nieuw
en iedereen moet daar aan wennen. De leerkrachten hebben de afgelopen weken goed

geobserveerd hoe er wordt gespeeld. We gaan dat samen evalueren en kijken waar
eventuele vervolgafspraken nodig zijn. Ook uw opmerkingen en aanmerkingen nemen we
daarin mee. Kom ze daarom a.u.b. aan mij vertellen. Loop gerust even binnen op mijn
kantoor.
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Sinterklaas op de Weijerwereld
Op dinsdag 5 december bezoekt Sinterklaas de Weijerwereld. Wanneer de kinderen op school komen
mogen ze hun jas aanhouden en naar de klas komen. Samen met de leerkracht gaan ze naar het
nieuwe plein. Ook u bent welkom om te de Sint te verwelkomen. De groepen 1 t/m 5 verzorgen die
dag een optreden voor de Sint en Sinterklaas vertelt wat uit zijn grote rode boek. Ook op 5 december
mogen de kinderen die dat leuk vinden zich verkleden als piet of sint. Tijdens de verschillende
activiteiten worden foto's gemaakt die na afloop met u gedeeld zullen worden. De kinderen nemen
op die dag, net zoals anders, hun fruit en lunch mee naar school.

Schoolschaatsen
Het schoolschaatsen heeft een vaste plaats verworven tijdens het IJsfestijn van Boxmeer en lijkt een
traditie te worden. Ook dit jaar zijn er voldoende sponsoren gevonden. Dat betekent dat alle scholen
gratis kunnen schaatsen.
Wij gaan met onze kinderen van De Weijerwereld schaatsen op maandagochtend 11 december en
worden gesponsord door Morgana en De Weijer. Kinderen die zelf schaatsen hebben, worden
gevraagd die mee te nemen. De andere kinderen kunnen daar schaatsen lenen. De schaatsmaat is
de schoenmaat + 1. En nog veel belangrijker: Handschoenen zijn verplicht!
De kinderen van groep 1/2 mogen het eerste half uur op de schaatsbaan. De ouders kunnen de
kinderen daarom direct naar de schaatsbaan brengen. Vanaf 8.15 uur zijn Juf Lida en Juf Imke daar
aanwezig. Het is ook fijn wanneer u kunt helpen de schaatsen aan te doen.
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 gaan tussen 9.00 en 10.30 schaatsen. Iedere 10 minuten
vertrekt er een groep. De kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn vanaf 10.30 uur aan de beurt. Door op
deze manier de ochtend te organiseren, proberen we de aankomst en het vertrek van de kinderen,
en daarmee het aan- en uitdoen van de schaatsen wat te spreiden.
Het wordt vast een heerlijke ochtend. De gymles komt daarmee te vervallen.
Kerst 2017
De werkgroep Kerst wilt u alvast een klein beetje informeren hoe wij dit jaar een invulling aan kerst
willen geven.
Sneeuwbal:
Dit jaar willen wij Stichting Sneeuwbal weer een warm hart toedragen.
Sneeuwbal zorgt al weer voor de 12e keer dat er rond de kerstdagen kerstpakketten komen voor die
gezinnen in Boxmeer die rond moeten komen van alleen een uitkering.
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Dit doen zij in nauwe samenwerking met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente, zodat zij ook
zeker weten dat de pakketten goed terecht komen.
Wat betekent dit voor de kinderen van onze school en u als ouder/verzorger?
Vanaf donderdag 7 december zal er in iedere klas een doos staan waar alle kinderen vanuit thuis iets
mee mogen nemen.
U kunt bijvoorbeeld denken aan: koekjes, snoep, bonbons, koffie, thee, soep, pasta, rijst, sauzen,
jam, leuk tijdschrift, spelletje, etc.
In ieder geval iets wat de komende 3 maanden houdbaar blijft.
Het zou extra leuk zijn , wanneer de kinderen het ook nog mooi inpakken. Eventueel met een
wens/kaartje eraan.
Zouden jullie op het ingepakte cadeautje een afneembare sticker/ memo willen plakken? Zo kunnen
de mensen van Sneeuwbal de juiste cadeautjes in de juiste pakketten plaatsen.
Op dinsdag 19 december om 13.00 uur zal iemand van Stichting Sneeuwbal persoonlijk alle klassen
bezoeken en de dozen van de kinderen in ontvangst nemen.
Hierbij zal ook iemand van de werkgroep Kerst aanwezig zijn.
Kerstbuffet:
Op woensdagavond 20 december zal er in iedere klas een kerstbuffet zijn. Omdat “zorgen voor
elkaar” erg belangrijk is, mogen de kinderen thuis iets lekkers voor elkaar klaarmaken. Zij zullen hier
dan samen van genieten in de klas. Ouders/verzorgers nodigen we graag uit voor een hapje en
drankje in de aula.
Te zijner tijd ontvangt u een uitgebreide mail, waarin ook de exacte tijd zal worden vermeld.
De Kerstcommissie
Juf Lida, Juf Frieda, namens de Ouderraad, Suzanna en Annelies.

Voorleeskampioen
Na de voorrondes in de groepen van de bovenbouw,
namen 6 finalisten het tegen elkaar op: Max, Kiara,
Giovanni, Isa, Fenna en Sofie. Het was een moeilijke taak
voor de jury. Uiteindelijk is Giovanni de winnaar
geworden. Hij gaat namens de school naar de regionale
voorleeswedstrijd van alle scholen uit de gemeente
Boxmeer. Gefeliciteerd Giovanni!

Jeugdprins Boxmeer 2018: Luuk 1e
Wat een verrassing was dat afgelopen weekend. Onze
Luuk uit groep 8 is de jeugdprins van Boxmeer tijdens
carnaval 2018. Bovendien Is Tijn de 1e adjudant en Tom
Vorst. Daarnaast zitten ook nog Luc B. en Guus V. in de
Raad van Elf. Dat moet wel een geweldige carnaval
worden. Gefeliciteerd allemaal!
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December
1
Luc
2
Lindi
5
Liz
5
Giovanni
6
Karlijn
11
Dilani
13
Sven
15
Tom
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Groep
1-2b
8
1-2a
7a
8
1-2a
7b
8

Nieuw op school
Juup en Emmy komen binnenkort op school. Van harte welkom op De Weijerwereld! We
hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school hebben.

Stichting Namelok
Vorig jaar hebben we in de bovenbouw gewandeld voor water. De onder- en middenbouw
hebben etiketten versierd en verkocht. De opbrengst van deze acties hebben we geschonken
aan Stichting Namelok voor het maken van een waterpomp in Kenia.
Deze week kreeg wij het volgende bericht van Ferdi en Inge:
Mede dankzij uw financiële bijdrage aan ons waterproject zullen we ons de komende 3
maanden niet vervelen.
Want 30 november is het weer zover, dan vertrekken we weer naar Kenia.
We hopen 1 december in de namiddag in Nanyuki te zijn.
Daar zullen we gaan "inhuizen" en ons laten bijpraten door Peter (en familie).
Ons plan is om dit jaar in Kwale (provincie aan de oostkust) pompen te gaan plaatsen.
Kwale is op ons pad gekomen dankzij de basisscholen uit St. Hubert en St. Anthonis
(deelnemers Wandelen voor Water),waarvan 2 leerkrachten in Kwale zijn geweest i.v.m. het
project teachers4teachers. Daarom zullen we begin december richting Kwale reizen om
contacten te leggen en de mogelijkheden te bekijken.
Hopelijk kunnen we concrete afspraken maken en er eind december/begin januari aan de slag
gaan. Een nieuwe uitdaging, waar we met veel plezier naar uitkijken.
Tussendoor zullen we diverse gerealiseerde projecten gaan bekijken (Isiolo, Nanyuki,
Karatina, Namelok, Male, Matanya, ...).
En zoals gebruikelijk zal er wel weer wat onverwachts op ons pad komen.
We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
Nogmaals bedankt!
Ferdi en Inge
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Post van Buiten
Centrum jeugd en gezin Land van Cuijk
Klopt mijn gevoel? Bewandelen we de goede wegen? Met deze vragen liep Yvon
van der Cruijsen jarenlang rond. Haar tweeling is inmiddels 11 jaar, maar al vanaf dat de jongens in
groep 3 zaten, wist ze dat er ‘meer aan de hand’ was. Dankzij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Land van Cuijk is er nu een diagnose.
‘Alle puzzelstukjes vielen op hun plaats toen we hoorden dat een van de jongens PDD-NOS heeft’,
vertelt Yvon. ‘Je kind een etiketje opplakken is niet leuk, maar dat is wel nodig om de juiste zorg en
ondersteuning te krijgen.’ Zijn tweelingbroer heeft geen diagnose, maar wel de duidelijke kenmerken
van autisme en ADHD.
Luisteren en meedenken
Na jarenlang van alles geprobeerd te hebben met onder meer de huisarts, leerkrachten en intern
begeleiders, kwamen Yvon en haar gezin terecht bij het CJG. ‘Er werd echt goed naar ons geluisterd
en meegedacht. Als ouder heb je zoveel vragen. Dan is het fijn als er een jeugdprofessional is die je
ondersteunt en begeleidt en weet welke weg je moet bewandelen. We hebben verschillende
gesprekken gehad, er zijn onderzoeken gedaan en eindelijk is er een diagnose. Als gezin krijgen we
nu de zorg die we nodig hebben.’
Grote puzzel
Hou vol. Dat is wat Yvon ouders uit het Land van Cuijk mee wil geven. ‘Zegt jouw gevoel dat er iets
niet goed is? Vertrouw daar dan op. Voor ons was het ook een grote puzzel en een zoektocht naar de
juiste aanpak, maar dankzij het CJG voelen we ons als ouders niet meer alleen staan.’
Vragen staat vrij!
Vind je opvoeden of opgroeien soms lastig? Kom je er zelf even niet uit? Stel je vraag aan het CJG via
0485 - 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl. www.cjglandvancuijk.nl
Post van Buiten
Sinterklaasplezier in ’t Hoogkoor
Op zondag 3 december komen Pieten gezellig langs tijdens het Ontbijt met
Zwemmen. Tijdens het ontbijt op zondag 3 december om ca. 10.30 uur maken we er nog een keer
een feestje van. Dan komen er wat Zwem Pieten op bezoek. Reserveren kan tot 2 december via
hoogkoor@optisport.nl
Ontbijt en zwemmen kost 9,75 euro p.p.
Per gezin kost dit 35 euro (2 volwassenen en 2 kinderen)
Alleen ontbijten zonder te zwemmen kan ook voor 5,75 euro

