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Nieuwsbrief 1

Belangrijke data van ons Kindcentrum
20 sept

Schoolreisje

5 okt

Dag van de leerkracht

21 sept

MR-vergadering

6 okt

Start KinderBoekenWeek

22 sept

Leerlingenraad-verkiezingen

13 okt

Studiedag

23 sept

Informatieavond

17 okt

Einde KinderBoekenWeek

27 sept

Week tegen het pesten

18 okt

Leerlingenraad

29 en 30 sept

Kamp groep 7

20 okt

OR-vergadering

4 okt

Dierendag

22 okt

Nieuwsbrief 2 komt uit

Jarigen van ons Kindcentrum in September
1 sept

Bregje

7 sept

Marc

Niek

8 sept

Tessa

Lenne

Lara

Jasper

Matteo

Nomi

James

13 sept

Sjoert

23 sept

Kaat

27 sept

Lars
Karina

29 sept

Lize

2 sept

Sven

10 sept

Pip

16 sept

Guus

24 sept

Brieke

4 sept

Bram

11 sept

Abby

17 sept

Noud

25 sept

Luna

5 sept

Lisa

Jack

18 sept

Melody

26 sept

Siem

Jay

Sanna

Maxime

21 sept

Julian

Ioanna

Loa

Guus

Senn

Benjamin

Oliver

Tom

Isa

6 sept

Cato

12 sept

Casper

23 sept

Casper
30 sept

Kara

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Welkom in ons Kindcentrum
Er zijn weer nieuwe leerlingen bij de basisschool gestart.
Namelijk: Gijs, Kik, Beau, Mark, Szonja, Anna, Lars, Tijn, Loet, Boaz,
Sammy-Jo en Arda
We wensen hen én hun ouders een fijne tijd toe bij Kindcentrum Crijns
Society en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen.

Vanuit het Kindcentrum algemeen
Beste ouders / verzorgers
Vandaag ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2021 – 2022.
We zijn twee weken geleden gestart en de school begint weer volop op stoom te komen.
Mede door de afname van de Corona perikelen zijn we weer een beetje terug in ons gevoel voor ‘normaal’.
Helaas is nog niet alles achter ons en moeten we nog steeds alert blijven maar we hebben er wel vertrouwen
in dat na 25 september weer wat meer mogelijk is.
Ik heb in deze twee weken vele enthousiaste kinderen gezien en er ook al verschillende gesproken. Daar
geniet ik volop van.
Verder zie ik een enthousiast team wat er met grote inzet de schouders onder zet om er een mooi jaar van te
maken. Ik mag dit de komende maanden mee begeleiden en zal er alles aan doen om ons enthousiasme ook
met het hele team uit te stralen.
We beginnen a.s. maandag meteen met het inhalen van de schoolreisjes die het afgelopen jaar niet door
konden gaan.
Ook de informatie / kennismakings avonden staan deze week op de rol. Deze zullen nog een keer online
plaatsvinden gezien de huidige Corona-regels en uitstellen willen we deze niet tenzij noodzakelijk.
In de kalender staan de data waarop deze nieuwsbrief verschijnt. Mocht het nodig zijn dan zult u er meer
voorbij zien komen.
Ik spreek de wens uit dat we er samen met u ouders en verzorgers voor de kinderen een mooi jaar van gaan
maken.
Jos van de Voort (directeur a.i.) Crijns school
Mede namens Inge Dielissen (locatiemanager) kindcentrum Crijns Society

Vanuit het bestuur

Vanuit de basisschool
Schoolreis:
Geachte ouders/verzorgers,

Op maandag 20 september gaan de groepen 1 t/m 8 op
schoolreis.
Groep 1-2-3 brengen een bezoek aan speeltuin de Klimbim in
Waalre
De groepen 1,2 en 3 gaan naar speeltuin de Klimbim in Waalre. www.klimbim.nl
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
Om 9.00 uur vertrekt de bus naar Waalre. We verwachten om ongeveer 15.00/15.15 uur weer terug op
school te zijn, waar de ouders ons op kunnen wachten, we vertrekken om 14.30 uur vanuit Waalre.
Het is fijn als de kinderen lekkere speelkleding dragen (geen slippers) en evt. zonnebrand meenemen. Ze
nemen deze dag zelf een tas mee met een lunchpakket, voldoende drinken en verder mogen ze evt.
fruit/koek meenemen en snoepjes om te delen.
Groep 4 en 5 brengen een bezoek aan Toverland.
https://www.toverland.com/
De kinderen nemen deze dag een eigen lunchpakket met voldoende drinken mee en natuurlijk mag er ook,
met mate, gesnoept worden. De kinderen mogen geen geld meenemen.
De kinderen krijgen vanuit school het schoolhesje uitgedeeld om die dag te dragen en zo goed herkenbaar te
zijn.
Denk aan gepaste kleding (geen slippers) en eventueel zonnebrand! De kinderen zullen die dag in groepjes
onder begeleiding door het park lopen.
De vertrektijden deze dag zijn:
Groep 4 en 5 worden gewoon om 8.30u op school verwacht en zullen om 9.00u vertrekken richting Sevenum.
Groep 4 en 5 zullen die dag om 17:00u weer terug op school zijn. Deze tijd kan natuurlijk een paar minuten
afwijken i.v.m. het verkeer.
Groep 6,7 en 8 brengen een bezoek aan de Efteling..
https://www.efteling.com/nl
De kinderen van groep 6 lopen in een groepje onder begeleiding door het park.
De kinderen nemen deze dag een eigen lunchpakket mee en natuurlijk mag er ook, met mate, gesnoept
worden. De kinderen mogen geen geld meenemen.
De kinderen krijgen vanuit school het schoolhesje uitgedeeld om die dag te dragen en zo goed herkenbaar te
zijn.
Denk aan gepaste kleding (geen slippers) en eventueel zonnebrand!

De vertrektijden deze dag zijn:
Groep 6,7 en 8 worden gewoon om 8.30u op school verwacht en zullen om 9.00u vertrekken richting
Kaatsheuvel.
Groep 6,7 en 8 zullen die dag om 17:00u weer terug op school zijn. Deze tijd kan natuurlijk een paar minuten
afwijken i.v.m. het verkeer.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij juffrouw Mireille (groep 1-2b) , juffrouw Ellen (groep 6) en juffrouw
Sharon (groep 4 en 6)
Met vriendelijke groet,
De werkgroep schoolreis.

Korfbaltoernooi:
Op woensdagmiddag 6 oktober is er vanuit de sportraad een
korfbaltoernooi voor de groepen 5 en 6. Informatie volgt via de
leerkrachten.

Nationale sportweek 17 t/m 26 september:

Wegwerkzaamheden
(óók op maandag 20 september) :
In de maand september gaat Aannemer Heijmans op verschillende locaties in de gemeente Nuenen
asfaltonderhoud plegen. Bepaalde wegen worden hiervoor tijdelijk afgezet voor verkeer. Tijdens de
uitvoering worden omleidingsroutes duidelijk aangegeven met borden. Het zwaartepunt van de
werkzaamheden ligt in de laatste twee weken van september Kijk hier voor de overzichtskaart van alle
werkzaamheden.

Voor onze school houdt dit in dat de school tijdelijk alleen bereikbaar
is via de Arnold Pootlaan. De bussen voor de schoolreis kunnen op
maandag 20 september gelukkig wel gewoon voor school staan om
daar de kinderen op te halen. Het zou fijn zijn als u die dag en de tijd
dat er aan de Brabantring gewerkt wordt aan de weg, u uw kind(eren)
zoveel mogelijk met de fiets naar school brengt.
Een verzoek van de Gemeente om tijdens de werkzaamheden de Smits
van Oijenlaan zoveel mogelijk te mijden.

Vanuit de kinderopvang

Bij de dagopvang pakken we graag de klei erbij om met de
kinderen dingen te maken. Het is niet alleen super leuk
om te doen en te ontdekken, maar we kleien ook de
dingen die we in ons thema behandelen.
Hierdoor is het kleien ook goed voor de ontwikkeling van
de fijne motoriek, de woordenschat en de
sensomotorische ontwikkeling. Wat een concentratie!

Vanuit de BSO
Samen hebben we er 6 hele leuke, gezellige weken van gemaakt op de BSO. Zo hebben we gebakken,
gekookt, geknutseld, gesport, natuurlijk veel naar buiten geweest, hadden we een Pokemon week én maakte
we nog uitstapjes naar bijvoorbeeld het Trollenbos.
Met de jongste kinderen op de BSO maakten we erg mooie windmolentjes. Met het Nederlandse weer dat
we hadden deze zomer, deden ze het super goed.
Ook maakten we in de vakantie een gaaf blote-voetenpad. Heerlijk al die materialen voelen met je tenen. De
kinderen hielpen mee met het bouwen van het pad en het zoeken van stenen en dennenappels enz. Samen
bespreken we naderhand hoe het voelde aan onze voeten. Welke materialen voelde fijn en welke niet zo
fijn?

Ingezonden

Werkgroep eerste communie,
Parochie Nuenen
Ter herinnering……..

Alle katholieke kinderen, die vanaf komend schoolhaar in groep 4 zitten,
kunnen in 2022 hun Eerste Communie te doen. Op dinsdagavond 28
september 2021 wordt een eerste informatieve ouderavond georganiseerd.
Door dit bericht te plaatsen in de nieuwsbrief van uw school, hopen wij een zo groot mogelijke groep
communicanten en hun ouders/verzorgers te bereiken.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet, Hanneke Schuurmans Werkgroep eerste communie, Parochie Nuenen

Oproep vanuit IVN:
Binnenkort willen we het scholenprogramma van het IVN voor de groepen 4/5 of 5/6/ weer opstarten.
Wegens de veiligheidsmaatregelen rondom corona hebben verschillende scholen het laatste jaar niet
deelgenomen. Dit jaar hopen we weer een goed programma te kunnen aanbieden..
Het herfstprogramma van dit seizoen is “dierensporen “. De leerlingen gaan de natuur in en doen daar, met
veel enthousiasme, verschillende opdrachten. Duur van het programma is 60 minuten.
We willen hierbij een oproep doen aan de scholen om één of twee ouders te vragen of zij natuurouder willen
zijn . Het is de bedoeling dat zij contactpersoon zijn tussen hun school en de scholenwerkgroep van het IVN.
Twee keer per jaar krijgt de natuurouder een uitnodiging voor een bijeenkomst in de IVN ruimte in het
Klooster. In een gezellige ongedwongen sfeer wordt er uitleg gegeven over het scholenprogramma. De
bijeenkomst vindt plaats tijdens de avonduren.
Alle benodigde materialen zijn aanwezig en de informatie wordt uitgebreid beschreven.
Dus kennis van de natuur is zeker geen vereiste. Ouders die in het verleden hebben meegeholpen waren heel
enthousiast; ook omdat ze zelf weer nieuwe dingen geleerd hadden.
Graag vóór 25 september een reactie met de namen en e-mailadressen van de natuurouder(s), zodat we zo
snel mogelijk een bijeenkomst kunnen inplannen.
De geschiktste periode voor het herfstprogramma is van oktober tot half november.
Denkt u alvast na over een datum?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Vriendelijke groeten,
Paula van Agt paulavanagt8@gmail.com
Corrie van de Waaenaar h.vanwassenaar@onsnet.nu

Ouderbijeenkomst over scheiding….:
Beste ouder,
U bent uitgenodigd voor één van de 'Online Ouderbijeenkomsten over Scheiding' . Wilt u liever naar een 'fysieke'
Ouderbijeenkomst in uw regio of meer informatie: kijk dan op de website www.ouderbijeenkomsten.nl
Datums Ouderbijeenkomsten over Scheiding
Maandagavond 9 september
Donderdagavond 11 oktober
Dinsdagavond 16 november
Programma
(Hulp bij) Inloggen 18:30 tot 19:00 uur
Start bijeenkomst 19:00 tot 20:45 uur
Vragen
20:45 tot 21:30 uur
Aanmelden
of via www.ouderbijeenkomsten.nl of https://okra.webinargeek.com/online-ouderbijeenkomsten
 Er wordt bij inschrijving gevraagd naar uw naam, gebruik een fictieve naam, of alleen een letter als u anoniem
wilt blijven. Vermeld bij voorkeur niet uw achternaam.
 Alleen via de chatfunctie is er contact. Dus u bent niet in beeld via een camera of te horen via een microfoon.
 Er wordt niet gevraagd om iets te vertellen over uw persoonlijke situatie.
 De tool die gebruikt wordt is volgens de privacyrichtlijnen, dus uw persoonlijke gegevens blijven beschermd en
zijn niet naar u te herleiden.
 Uw gegevens blijven niet bewaard en worden alleen gebruikt voor aanmelding en het digitaal versturen van
een vragenlijst.
 Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst.
Wat kunt u verwachten van de bijeenkomst?
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over:
 Wat is uw positie als ouder en als ex-partner? Andere ouders delen hun verhaal over hun ervaringen en hun
proces.
 Wat is de positie van uw kind of kinderen? Kinderen vertellen over hun ervaringen met hun gescheiden ouders.
 Wat is voor uw kind nu en voor de toekomst belangrijk? U krijgt praktische tips en vragen om mee te nemen.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.ouderbijeenkomsten.nl
Reacties van andere ouders over de bijeenkomst
‘Ik ben positiever gaan kijken naar de situatie met hopelijk een goede afloop.’
‘Het was interessant en de verhalen van de twee ouders zijn mij bij gebleven.’
‘Ik begrijp nu dat het belangrijk is om mijn zoon over mijn ex te laten praten.’
‘Wij komen hier samen niet uit, welke hulp kunnen we krijgen?’
Vragen?
Stuur een e-mail naar info@ouderbijeenkomsten.nl of bel naar het telefoonnummer 06 44 64 23 11.
Hartelijke groet,
Saskia Gubbels en Annelies van der Veldt
Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten
www.ouderbijeenkomsten.nl
info@ouderbijeenkomsten.nl
06 44642311

