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Beste ouders,

INFORMATIEAVOND NIEUWE KLEUTERS

Hier is dan weer de ouderkrant van onze school;
nummer 9 van dit jaar. Het duurt nog maar drie weken
en dan is het zomervakantie. Het gaat dus alweer heel
erg snel. Lees daarom snel deze ouderkrant, waar onze
activiteiten en evenementen van de laatste weken in
vermeld staan.

Op dinsdag 5 juli om 19.30 uur is er op school een
informatieavond voor de ouders van kleuters die na de
zomervakantie (sept-dec) instromen. Zij hebben
daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Ingeborg Schrama, directeur

SCHOOLTIJDEN
In het onderwijs is een nieuwe cao afgesloten.
Hierin worden afspraken gemaakt over de rechten en
plichten voor het personeel waar de school zich als
werkgever aan moet houden. We hebben in het
afgelopen schooljaar onderzocht wat deze nieuwe cao
betekent voor onze school. Een belangrijk knelpunt is
de verplichte pauzetijd voor het personeel, die niet
past in ons continurooster. We hebben op allerlei
manieren gezocht naar oplossingen, zo hebben we
bijvoorbeeld een proef gedaan met een half uur pauze
(extra surveillance door ambulante mensen) en met
ouders die in de klas eten met de kinderen, zodat de
leerkracht eerder pauze heeft. Behalve voldoen aan de
regels in de cao is het voor ons ook belangrijk dat de
kinderen een fijne pauze hebben.
We zijn tot de conclusie gekomen dat we dat maar op
één manier kunnen organiseren. Daarom ligt er op dit
moment een voorstel bij de MR om met ingang van het
komende schooljaar de schooltijd op de lange dagen
met een kwartiertje te verlengen. Dat betekent dat de
kinderen een kwartier eten met de eigen leerkracht en
daarna een half uur buiten spelen onder toezicht van
surveillanten.

WENMIDDAG GROEPEN 1 T/M 7
Donderdag 7 juli houden we ’s middags de jaarlijkse
wenmiddag in de nieuwe klas van komend schooljaar.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 schuiven alvast
een keertje door naar hun nieuwe meester of juf.
Ook de nieuwe kleuters en juffrouw Kira (die meneer
Gerard vervangt tijdens zijn afwezigheid) zijn die middag
op school.

BRIGADIERS GEZOCHT
Voor het nieuwe schooljaar zijn we nog op zoek naar
enkele brigadiers die één of twee keer in de week een
kwartiertje willen helpen met het veilig over laten
steken van onze leerlingen. Van een aantal brigadiers
nemen we afscheid, dus uw hulp is extra gewenst.
Het gaat om de veiligheid van al onze kinderen.
Helpt u mee? Voor meer informatie of aanmelding kunt
u contact opnemen met onze verkeersouder Tineke
Vincent: 06-24744643.

SPEELGOED MEEBRENGEN
In het voorstel wordt de eindtijd op de lange dagen
dan 14.45 uur in plaats van 14.30 uur. Op de korte
dagen blijft de eindtijd gewoon 12.30 uur.
Als de MR haar reactie heeft gegeven informeren we u
over de definitieve eindtijden in het nieuwe schooljaar.

Omdat we zien dat de kinderen van de groepen 3 t/m
8 zo fijn spelen met hun meegebracht speelgoed op
woensdag, willen we tot de zomervakantie
uitproberen hoe het gaat als de kinderen dagelijks hun
speelgoed mee mogen brengen. Dus vanaf maandag 4
juli mag dagelijks het speelgoed meegebracht worden.
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CITO EINDTOETSEN GROEP 1 T/M 7

DANK-U-WEL OCHTEND / TALENTENTENT

Het is elk jaar de gewoonte en ook nu houdt het alle
leerkrachten en alle kinderen weer bezig: toetsen.
In de groepen 1 t/m 7 zijn de afgelopen twee weken
de Cito eindtoetsen afgenomen. Ook deze week
worden de leerlingen nog getoetst. Hieruit zal blijken
hoe de kinderen zich het afgelopen schooljaar hebben
ontwikkeld. De resultaten zult u terugzien op het
laatste schoolrapport dat de kinderen mee naar huis
krijgen op dinsdag 19 juli.

Zoals gebruikelijk willen wij ook dit jaar alle ouders die
mee hebben geholpen bij verschillende
schoolactiviteiten weer in het zonnetje zetten.
De ouders die afgelopen schooljaar mee hebben
geholpen, worden namelijk uitgenodigd voor onze
“Talententent”. Onder het genot van een hapje en een
drankje kunnen ze dan genieten van de optredens die
elke groep zal gaan verzorgen.
Op deze manier willen wij de
hulpouders bedanken voor hun
inzet van het afgelopen schooljaar.
De Talententent is op woensdagochtend 20 juli. Alle hulpouders
krijgen hiervoor nog een
uitnodiging.

READY TO ROCK
Dit schooljaar hebben enkele leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 meegedaan met het muziekproject
Ready to Rock van het Kunstkwartier. Bij dit project
hebben zij een instrument leren spelen (drums, gitaar,
basgitaar of keyboard of gekozen voor zang) én
geleerd hoe je in een band speelt en hele vette muziek
gemaakt. Enkele bandjes zijn zelfs op de regionale
radio geweest! Op donderdag 7 juli van 18.30 – 20.00
uur zullen de bandjes optreden bij wijkcentrum De
Fonkel. Op zaterdag 9 juli zijn alle bandjes te
bewonderen op het podium voor Il Borgo op de Markt,
13.30 – 15.30 uur. Bij deze bent u allen van harte
uitgenodigd op 7 en 9 juli!

OPROEP VANUIT DE GROEPEN 3
Volgend schooljaar willen we in de groepen 3 een
aantal activiteiten doen met ronde knopen.
Wie kan ons helpen om die te sparen?
Grote en kleine knopen, alles is goed!
Graag inleveren bij de juffen van groep 3.
Hoe meer mensen er mee sparen hoe sneller we een
hele verzameling hebben!
Alvast bedankt!

EVENEMENTEN EINDE VAN DIT SCHOOLJAAR

GROEPEN 8 OP SCHOOLKAMP
Dit jaar gaan de groepen 8 samen op kamp naar Mierlo.
Het schoolkamp vindt plaats van 11 t/m 15 juli.
De kinderen gaan er samen met de begeleidende
leerkrachten en enkele ouders een gezellige en hopelijk
onvergetelijke week van maken als afsluiting van hun
basisschooltijd. Ze zullen er zeker van genieten.
Veel plezier alvast allemaal.












Schoolreisje
Wenmiddag
Oudergesprekken
Kleutermusical
Kleutermusical
Rapporten
DUW-ochtend
Musical groep 8A
Musical groep 8B
Laatste schooldag

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

dinsdag 5 juli
donderdag 7 juli
maandag 11 juli
woensdag 13 juli (voor ouders)
donderdag 14 juli (opa’s en oma’s)
dinsdag 19 juli
woensdag 20 juli
woensdag 20 juli
donderdag 21 juli
vrijdag 22 juli.
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LOGOPEDIE:
INFORMATIE OVER SLISSEN / LISPELEN
Oorzaken en gevolgen:
Oorzaken:
- Slappe mond- en tongspieren door duimvingerzuigen of langdurig speengebruik
- Open mondgedrag
- Weinig beheersing van tongmotoriek.
Gevolgen:
- Afwijkend slikken
- Onverstaanbaar spreken
- Afwijkend gebit.
Wat kan logopedie hierbij betekenen?
Slissen is het praten met de tong tegen of tussen de
tanden. Soms komt de lucht van de zijkant over de
kiezen. Vaak is hierbij de algehele spraak en
spierspanning slap. Vóór en na de tandenwisseling van
de bovenste snijtanden kunnen wij deze kinderen
behandelen. Mocht dit in combinatie zijn met open
mondgedrag dan behandelen wij open mondgedrag
eerst vanaf driejarige leeftijd. Soms verdwijnt het
slissen dan ook.
Logopedie is het spelenderwijs behandelen van
verschillende communicatieproblemen.
Heeft u twijfel dan kunnen wij ook eenmalig onderzoek
doen en/of advies geven.
De behandelingen worden volledig vergoed.
Mocht u vragen hebben dan neem gerust contact op of
loop eens binnen!
In de bijlage bij deze ouderkrant vindt u nog extra
informatie over logopedie in de zomervakantie.
Team Odekerken Logopedie
www.odekerkenlogopedie.nl
Mahoniehoutstraat 11a, 0492-549165
Wolfstraat 55, 0492-476584.

WORKSHOP LEREN LUISTEREN
Heeft u kinderen tot 10 jaar? En wilt u meer weten over
opgroeien en opvoeden? Kom dan donderdag 7 juli naar
de workshop “Leren luisteren” van het Centrum voor
Jeugd en Gezin. In deze workshop worden suggesties
besproken om ouders te helpen hun kinderen grenzen
te leren accepteren en te begrijpen wat NEE betekent.
Voor meer informatie zie de bijlage bij deze ouderkrant.

INFORMATIE GGD / JONG HELMOND
LEKKER GEZOND
In de bijlage vindt u informatie van de GGD over
tussendoortjes.

