15 november, Nuenen

Belangrijke data
14 nov
16 nov

(12 november – eind december)

MR-vergadering
Start week van de Mediawijsheid

26 nov
5 dec

Leerlingenraad
Sinterklaasfeest

Inloop, 08.30-09.00u

6 dec

Studiedag

22 nov

Ouderraadvergadering

11 dec

MR-vergadering

23 nov

Einde week van de mediawijsheid

20 dec

Kerstviering

Vanaf 22 dec t/m 6 jan kerstvakantie

Jarigen

(oktober en november)

1 okt

Sam, gr 4

27 okt

Lieve, gr 6/7

2 okt
3 okt

Beau, gr 3
Sara, gr 4
Jesse, gr 8

31 okt
1 nov
3 nov

Ana, gr 6
Mike, gr 6/7
Ida, gr 1/2B

4 okt
6 okt

Jara, gr 1/2A
Rayan, gr 1/2B

9 nov

Fenna, gr 3
Evelien, gr 1/2B

7 okt
12 okt

Willem, gr 4
Emily, gr 1/2B

12 nov
13 nov

Merel, gr 3
Hannah, gr 4/5

13 okt

Tuur, gr 4
Stijn, gr 6

14 nov
15 nov

Mats, gr 4/5
Lisa, gr 3

Tijn, gr 3

16 nov

Thomas, gr 6

17 nov

Jurre, gr 4
Joep, gr 5

14 okt
15 okt

Valente, gr 1/2A
Lizzy, gr 5

16 okt
18 okt

Evie, gr 5
Youp, gr 4/5

18 nov

Thijn, gr 8
Rose, gr 6

Lindy, gr 1/2B
Renzo, gr 1/2B

19 nov
20 nov

Pim-Sofie, gr 4/5
Ciara, gr 3

Meike, gr 3

23 nov

Janske, gr 4

22 okt

Angel, gr 3

Ilse, gr 4

23 okt
24 okt
25 okt

Jasmijn, gr 5
Tycho, gr 7
Marlo, gr 7

27 nov
28 nov
29 nov

Casper, gr 1/2A
Bram, gr 7
Nina, gr 4

26 okt
27 okt

Bente, gr 8
Ties, gr 3

30 nov

Yzzis, gr 1/2A

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Welkom op school

(tot en met 23 oktober)

In dit nieuwe schooljaar zijn er al verschillende kinderen bij ons op
school begonnen. Namelijk: Lydia, Guus, Marc, Valerie, Yannis,
McKenzie, Lisa, Siem, George, Lisa, Kaat, Kay, Yzzis, Kara, Jara en
Emily.
We wensen hen én alle ouders een fijne tijd toe op “De Crijns” en
hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen.

Algemeen
Geachte lezers,
We hadden zo graag deze nieuwsbrief in onze nieuwe app getoond, maar het wil technisch
maar niet lukken om de laatste plooien glad te strijken. Alles staat klaar, maar het is niet
allemaal zichtbaar. Daarom versturen we de nieuwsbrief nog een keer op de ‘oude’ manier.
De afgelopen weken hebben de kinderen een ontwikkeloverzicht ontvangen en er hebben daarop volgend
gesprekken plaatsgevonden. Mooi om terug te horen hoe de kinderen al vanaf groep 5 worden betrokken bij
hun eigen leerproces. Het is ook goed om te horen dat we op deze manier samen met u als ouder voor een
optimale ontwikkelingen van de kinderen willen zorgen. We trekken samen op, met het kind centraal.
Er is eindelijk meer duidelijkheid over de units die geplaatst worden bij de school (4 lokalen). Helaas hebben we
het niet gered om na de kerstvakantie er in te trekken. De opleverdatum staat nu gepland op 1 maart, dat is de
week voor de carnavalsvakantie.
We zoeken naar een oplossing voor de overvolle kleuterklassen om de periode vanaf kerst tot de
carnavalsvakantie te overbruggen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, brengen we u daarover op de hoogte.
Vrijdag 16 november stond er eigenlijk, in combinatie met de inloop, een koffie-uurtje gepland. De bedoeling
hiervan is om met u in gesprek te gaan over hoe u de Crijnsschool ziet. Wat gaat er goed? Wat kan beter? Welke
behoefte heeft u? Doordat we op dit moment daarvoor nog niet de ruimte hebben om u te ontvangen, hebben
we besloten om ons te beperken tot de inloop. Die is dan van 08.30 tot 09.00u. In de loop van het jaar staat er
nog een koffie-uurtje ingepland, waarbij we een nieuwe kans hebben. Uiteraard bent u altijd welkom om ons
feedback te geven. Dat stellen we zelfs zeer op prijs. Voor ons is het namelijk soms lastig om in te schatten hoe u
tegen ontwikkelingen aankijkt.
Wat nog leuk is om te melden, is dat we steeds meer samen doen met onze partners van Kids Society Erica. Zo
zullen we ook bij activiteiten als Sinterklaas kijken hoe we samen kunnen optrekken.
Met vriendelijke groet,
Thijs van Moorsel, directeur
Eenbes basisschool de Crijnsschool

Team Crijnsschool op studie 2-daagse
In oktober is het team van de Crijnsschool op studie 2-daagse
geweest. We zaten in een hotel in Horst waar we inhoudelijk
over een aantal onderwerpen in gesprek zijn gegaan en ook
met concrete voorbereidingen naar huis zijn gegaan.
Daarnaast was er ook tijd voor ontspanning en teambuilding.
De volgende onderwerpen kwamen voorbij:


Wat verstaan we onder gepersonaliseerd leren en
wat willen wij wel/niet?



Professionele cultuur



Groen bouwoverleg



Sandwich-feedback

 Communicatie met ouders
Het waren twee fantastische dagen!

Verkeersouders gezocht!
We zijn op zoek naar ouders die samen met de directeur
een werkgroep willen vormen om de verkeersactiviteiten te organiseren. Het gaat dan om het verkeer
rondom de Crijnsschool, fietscontrole, reflectie,
verkeersexamen, dode hoek project etc. Mocht je
interesse hebben, neem dan contact op met Thijs.

Honden niet meer op het schoolplein
Het is er een beetje ingeslopen dat er honden op het schoolplein komen. We moeten weer terug naar de regel:
geen honden op het schoolplein. Niet alle kinderen vinden dit prettig, er zijn mensen die allergisch zijn en we
vonden zelfs hondenpoep op het schoolplein. Dat is niet helemaal de bedoeling.

Een nieuwe leerlingenraad!

Op 9 oktober is de nieuwe leerlingenraad bekend gemaakt. Er nemen twee leerlingen per leerjaar (vanaf
leerjaar 5) plaats in de raad. Ze zijn hartstikke trots dat ze mee mogen denken over ontwikkelingen in de school!
Ze zitten er dan ook niet zomaar in. In de weken daarvoor hebben ze zich proberen te profileren om uiteindelijk
te worden gekozen. Het begon allemaal op 24 september. Meneer Thijs kwam in de klassen uitleggen wat de
leerlingenraad inhoudt en wat je ervoor moet doen om toe te treden tot de raad. Hierbij werd verteld wat er
van je wordt verwacht. Je vertegenwoordigd namelijk alle kinderen van de school, wat een verantwoordelijke
taak is. Na de uitleg zijn kinderen gestimuleerd om op ontdekkingstocht te gaan of zij de leerlingenraad iets voor
zichzelf vinden (Zelfknap).
Om daarachter te komen, hebben we een aantal stappen uitgezet:
1. Er werd een verdiepingsactiviteit georganiseerd door de eigen leerkracht, zodat de kinderen echt weten wat
het inhoudt.
2. Je stelde je kandidaat door een formulier in te vullen waarop staat: waarom je in de leerlingenraad wil, welke
kwaliteiten je hebt, hoe je de school gaat vertegenwoordigen en welke ideeën je hebt om de school te
verbeteren.
3. Met dit ingevulde formulier kwamen alle kinderen individueel op gesprek bij meneer Thijs. (Niet zodat Thijs
kon selecteren, maar om kinderen te spiegelen en te laten nadenken of het echt iets voor ze is.)
4. Een presentatie voor jouw leerjaar.
Na de presentaties hebben de kinderen anoniem gestemd op hun favoriet. Het kind met de meeste stemmen
kwam in de raad. Daarnaast hebben de leerkrachten nog één kind gekozen. En dat per leerjaar, zodoende zitten
er acht kinderen in de leerlingenraad.
Hartstikke mooi dat zoveel kinderen zich kandidaat hebben gesteld, dat er ook kinderen zijn die zich bewust
geen kandidaat stellen en dat er kinderen zijn die tussentijds erachter kwamen dat het toch niets voor ze is. Een
prachtig leerproces voor alle kinderen.

Met de leerlingenraad zit meneer Thijs een keer of zeven bij elkaar. Er worden onderwerpen besproken waar de
school op dat moment mee bezig is en waarbij ze input willen vanuit de kinderen. De kinderen mogen zelf ook
zaken inbrengen. En ze hebben echt fantastische ideeën. Leuk om te merken hoeveel positieve energie er in de
bijeenkomsten zit!

Vanuit de MR

Na een welverdiende vakantie is de MR ook weer opgestart.
Tussen de vorige officiële vergadering en deze hebben we nog veelvuldig overleg gehad, zodat we het
schooljaarplan en planning konden goedkeuren. Ook hebben we zorgvuldig alle belangen gewogen en
ingestemd met het voorstel tot verandering van rooster en het vertragen van de implementatie daarvan, zodat
ouders waarbij dat erg veel impact ging hebben, de gelegenheid hebben zich hierop in te richten.
Inmiddels is het schooljaar 2017/2018 ook formeel afgesloten. In het jaarverslag van de MR van afgelopen
schooljaar kunt u lezen wat we het afgelopen jaar hebben bij gedragen. Op de website van de Crijnsschool kunt
u dit jaarverslag vinden, of via [deze link]. Leest u het gerust eens. We houden ons altijd warm aanbevolen voor
opmerkingen, tips en vragen.
In de vergadering van 11/10 hebben we een aantal stukken goedgekeurd:


de kwaliteitskaarten meervoudige intelligentie en coöperatieve werkvormen



het MR jaarverslag



de BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label)



het privacybeleid van school

Verder hebben we ons over een adviesvraag vanuit het bestuur gebogen en nagedacht over de planning van het
komende jaar. Onderwerpen die komend jaar onze aandacht zullen vragen: het plan richting het vormen van
een Kindcentrum, evalueren van het kwaliteitszorgsysteem en de nieuwe invulling van de pauze/TSO.
Mocht u vragen hebben of ons ergens van op de hoogte willen stellen, laat het ons weten via
mrcrijns@eenbes.nl

Ingezonden
Vanuit het bestuur van Eenbes basisonderwijs
Geachte ouders, verzorgers,
We willen u op de hoogte brengen van een belangrijk project van Eenbes
Basisonderwijs. Het betreft het wisselen van ICT leverancier, die het beheer van onze
ICT omgeving verzorgt. De keuze is gemaakt na een wettelijk vereiste aanbestedingsprocedure. Wij verruilen
daarbij de huidige serveromgeving voor het werken in de Cloud.
Uiteraard wordt daarbij aandacht besteed aan aspecten van beveiliging en privacy.
Kindcentrum De Vlinder, in Geldrop, is als eerste gemigreerd in de herfstvakantie. De overige 25 Eenbes
basisscholen zullen daarna volgen waarbij naar verwachting de migratie zal worden afgerond voor 1 maart 2019.
De directeur van uw school zal u over de nodige details tijdig informeren.
Sinterklaas weer naar Nuenen
Op zondag 18 november a.s. komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten weer naar Nuenen. Het belooft weer een
mooie intocht te worden.
Programma intocht
Het globale programma zal er als volgt uit zien:
13.30u: Sinterklaas vertrekt vanaf het Vincent van Goghplein richting de Kiosk
13.45u: Programma bij de kiosk samen met de (jeugd)burgemeester van Nuenen
14.00u: Vertrek stoet richting de Hongerman, alle kinderen mogen gezellig meelopen samen met de sint en zijn
pieten
15.00u: Aankomst Hongerman, waar het grote Pietenfeest plaats zal vinden.
16.30u: Einde van de feestelijkheden
Het grote Pietenfeest
In de Hongerman organiseren wij voor jong en oud weer verschillende activiteiten. Wat denk je van knutselen in
de pietenwerkplaats, of dansen met de zwarte pieten in de sinterklaasdisco, of sporten in de pietengym?
Natuurlijk kan er ook even lekker uitgerust worden op de tribune onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij zijn hartstikke blij dat we weer in de Hongerman terecht kunnen en veiligheid gaat boven alles, daarom
hebben we dit jaar een andere ingang. Namelijk aan de zijkant van de Hongerman. Voor mensen met een
kinderwagen, zij kunnen via de reguliere ingang naar binnen. Op de dag zelf zal dit ook aangestuurd worden
door onze vrijwilligers, wij hopen op uw begrip hiervoor. Daarnaast heeft de Hongerman een nieuwe vloer, die
willen we natuurlijk niet beschadigen daarom vragen wij u vriendelijk om geen hakken aan te doen, en met
platte schoenen kunt u natuurlijk beter meedoen met de pietengym.
Vrienden van Sinterklaas
Helaas denken nog steeds veel inwoners van de gemeente Nuenen dat de intocht georganiseerd wordt door de
gemeente, maar dit is dus niet het geval. Deze vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos in om voor
de kinderen en hun ouders een fantastisch feest met de Goedheiligman te organiseren. Daarnaast is de stichting
geheel afhankelijk van sponsoring in de vorm van materialen en middelen, maar ook op financieel gebied.

Helaas is de subsidie de afgelopen jaren enorm verminderd. Onze stichting is ieder jaar heel hard op zoek naar
(nieuwe) sponsoren, maar voor veel bedrijven wordt dit ook steeds moeilijker. Natuurlijk zijn wij hartstikke trots
en blij dat onze sponsoren de stichting ook een warm hart toedragen. We krijgen de intocht ieder jaar nog
geregeld, maar de vraag is ieder jaar; hoe lang kunnen we dat nog op deze manier vol houden?
Wij zijn blij met iedere gift of donatie die we krijgen. U, als ouder van schoolgaande kinderen, kunt hier ook uw
steentje aan bijdragen. Wij hebben sinds dit jaar "Vrienden van Sinterklaas" opgericht. Dat houdt in dat u een
vrijwillige bijdrage kunt overmaken aan onze stichting.
Voor meer informatie neem gerust eens een kijkje op onze site, of stuur een mailtje naar
info@sinterklaasnuenen.nl. Donaties kunnen gedaan worden op: NL30RABO0137403992 t.n.v. Stichting Intocht
Sinterklaas Nuenen.

Kom je ook zingen bij het kinderkoor?
Het Nuenense Kinderkoor is inmiddels weer begonnen aan een nieuw jaar met oude en nieuwe liedjes.
Lijkt het je leuk? Kom dan gerust eens kijken, luisteren en meezingen.
Het koor bestaat uit kinderen tussen de 6 en 12 jaar.

Om te zingen bij ons koor zijn geen kosten verbonden. Het enige wat we van je verwachten is dat je zoveel
mogelijk aanwezig bent bij repetities en uitvoeringen. En vooral dat je komt zingen met goede zin!
We repeteren op maandag in de Clemenskerk van 18.30 tot 19.15 uur. We zingen ongeveer 1x per maand in de
gezinsviering op zaterdagavond in de Clemenskerk en daarnaast ook nog 1x per jaar in de kapel van het
Eckartdal.
Als je meer informatie wilt, kun je bellen of mailen naar Christel de Brouwer, tel 06-25360286 en
musical.ster@hotmail.com. Dit mag ook om je aan te melden.

Vanuit de gemeente

