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‘Stralend en vol vertrouwen, samen het beste uit onszelf en anderen halen.’

Bezoek onze website www.kindcentrumdeparel.nl voor het laatste nieuws.
Met eenvoudige links komt u snel bij de mooiste foto's en filmpjes van uw kind.

Jarig in december
Eva
Tim
Figo
Max
Alisha
Niek
Jazlynn
Jonas
Naomi
Julia

groep 3-4
groep 7-8
groep 7-8
groep 6-7
groep 7-8
groep 6-7
groep 6-7
groep 1-2
groep 3-4
groep 7-8

Jip
Noud v.d. B.
Endi
Ties
Luuk
Roos
Mila
Tobias
Sem
Jacob

groep 1-2
groep 3-4
groep 1-2
groep 5-6
Bengels
Bengels
Bengels
Bengels
Kanjers
Kanjers

Belangrijke data
29 november
4 december
8 december
17 december
18 december

Open Podium gaat niet door
Sinterklaas op school
vergadering MR
GEEN kerstviering
GEEN kerstspel van de kleuters
WEL kerstviering

Basisschoolapp
Vorige week zijn wij over gegaan op een automatische koppeling tussen ons
administratiesysteem en de basisschoolapp. Dit betekent dat wij als school niet
elke leerling meer handmatig in het systeem hoeven te zetten. Ouders van
nieuwe leerlingen ontvangen automatisch op de dag dat hun kind op school
start een mailtje om in te loggen in de basisschoolapp.
Er worden bij deze automatische koppeling geen persoonlijke gegevens van het kind doorgegeven. Alleen de
naam, groep en het mailadres van ouders wordt overgezet. Mocht u voor de basisschoolapp een ander

mailadres gebruiken dan het mailadres dat bij ons bekend is, dan is uw account niet automatisch overgezet. In
dat geval is het belangrijk om even contact met ons op te nemen.
Indien het mailadres in ons administratiesysteem en de mail in de basisschoolapp overeen komen met elkaar,
heeft u in het vervolg geen inlogcode meer nodig om in schoolgesprek een oudergesprek te plannen. Als u dan
op de button “schoolgesprek” in de app klikt, wordt u automatisch ingelogd.
Sinds kort heeft de basisschoolapp ook de functie om een tijdlijn weer te geven. Als u in de app op het wieltje
klikt en u selecteert de tijdlijn, komen alle relevante berichten in chronologische volgorde in beeld. Aan de
linkerzijde van het scherm kunt u altijd nog naar de buttons.

Sinterklaas op school
Ook dit jaar komt de beste Sint de kinderen op De Parel een bezoek brengen. Hij zal hierbij ook rekening houden
met alle maatregelen die er zijn. Om deze reden is er daarom ook geen groots onthaal met alle kinderen en
ouders. Wel zal vrijdag 4 december in de gehele school in het teken staan van het Sinterklaasfeest en hopen we
er een geslaagde dag van te maken.

Kerst op school
In december vieren we al snel na Sinterklaas ook Kerst op school met elkaar. De kerstviering zal een
andere invulling krijgen dan we gewend zijn. De kerstviering in de avond gaat niet door. De werkgroep
Kerst is bezig met een alternatief onder schooltijd. Zij zullen u via mail hierover informeren.

Website Gezond in Nederland in Arabisch
Op de website Gezond in Nederland is allerlei informatie te vinden over onderwijs en zorg in Nederland in de
Arabische taal. U komt op deze site door hier te klikken.

Notulen leerlingenraad
Dinsdag 17 november 2020
Aanvang: 11.00u
Aanwezig: Willem, Luuk, Dex. Sara, Anouk, Fay, Ilaya, Ghaith en juf Simone
Waar moeten we het over hebben?
•
Nog beter afval scheiden in de groepen.
Het afval op de speelplaats wordt beter opgeruimd en gescheiden.
Voor de groepen komen er afwasbakken waarin tijdens de pauze GFT verzameld kan worden. De hulpjes
zorgen ervoor dat na de pauze het afval in de grote GFT-bak wordt gegooid.
•
Bibliotheek
We hebben een lijst gemaakt van boeken die we graag nog in de bibliotheek erbij willen.
We hebben afgesproken dat we boeken gaan promoten door een “Schrijver van de maand” te
benoemen. Iedere maand halen we de boeken van deze schrijver uit de bibliotheek en stellen deze ten
toon in de school. De eerste schrijver is Roald Dahl voor de maand december.
•
Fietsenstalling
We hebben hier kort over gesproken. We gaan binnenkort tellen hoeveel tienerfietsen er staan en
hoeveel kleinere fietsen en in de volgende vergadering gaan we verder nadenken hoe we de
fietsenstalling goed in kunnen richten.

Corona afspraken op school
Graag uw aandacht voor onderstaande afspraken:
•
•
•

Ouders en verzorgers mogen het kindcentrum alleen betreden op afspraak, graag met mondkapje
We willen iedereen vriendelijk maar dringend verzoeken de toegangsroutes (denk aan de poort, de
toegangsdeuren en de looproutes op het plein) vrij te houden en deze plekken niet als wachtplek of
gespreksplek te gebruiken.
Houd op het schoolplein of voor het gebouw de 1,5m afstand van elkaar.

Belangrijk om ons samen aan deze regels te houden.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft u een zoon of dochter van
3 jaar of wordt uw zoon of dochter bijna 3 jaar? Dan
is dit het moment hem of haar in te schrijven op
de basisschool. Neem contact op met directeur Simone
van
Roosendaal voor meer informatie. simone.vanroosend
aal@eenbes.nl of 040-2240059

Afval scheiden
In de leerlingenraad hebben we besproken hoe we nog beter het afval buiten kunnen scheiden.
We hebben nieuwe afvalbakken gekocht voorzien van stickers met wat waarin hoort.
We hebben gekozen voor dichte bakken, zodat we ook minder last van wespen hebben volgend schooljaar.
Bovendien zijn leerlingen van de leerlingenraad de groepen langs gegaan om het belang van afval scheiden nog
eens te benoemen en hoe we dat buiten doen.

RABO ClubSupport 2020
De opbrengst van de RABO ClubSupport actie was:

€392,82.

Een mooi bedrag voor onze schooltuin! Iedereen bedankt voor het stemmen!

Norlandia
We hebben veel muziek gemaakt de afgelopen weken bij de Bengels en de Kanjers.
De muziekinstrumenten die af en toe tevoorschijn komen tijdens
het vieren van feestjes, waren nu constant op de groep. De
sambaballen doen het hier heel goed.
Zo hebben we mee gespeeld met filmpje: Nijntjes band.
We speelden zelfs mee met onze muziekinstrumenten.
We zijn gaan dansen samen met Nijntje.
En zelfs de zeepbellen dansen in de lucht van boven naar beneden.
We willen deze bellen zo snel mogelijk (voordat ze de grond raken),
kapot laten springen.
Nu de Sint weer in het land is gaan we beginnen met de Sinterklaas
liedjes.

Nieuws van buiten
NIEUWS VAN DE GEMEENTE
Brussencursus
Heb jij een speciale broer of zus (brus) en vind je dit soms best lastig? Geef je dan op voor
de brussencursus via deze link https://www.heeze-leende.nl/zorg-welzijn-enwerk/brussencursus-najaar-2020_42821/
Het zijn 7 woensdagmiddagen voor kinderen van 7 tot 12 jaar, die een broer of zus
hebben met bijvoorbeeld: autisme, ADHD, een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Door middel van gesprekken, spelactiviteiten en oefeningen kunnen de kinderen ervaringen en gevoelens met elkaar delen.
Spelenderwijs krijgen ze informatie over de beperking van hun broer of zus. De cursus wordt gegeven in dorpshuis ’t Perron.
Cursus voor Kinderen In Echtscheiding Situaties (KIES)
Het KIES programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van een
uur. Onder professionele begeleiding van een of twee KIES-coaches gaan de
kinderen aan de hand van verschillende werkvormen zoals tekenen, spel,
toneel, schrijven en praten aan het werk en in gesprek met elkaar. In de veilige
besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen op speelse wijze hun
ervaringen over de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen,
gevoelens, gedachten, behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze
manier worden de kinderen begeleid in hun verwerkingsproces en vinden ze
(h)erkenning bij elkaar.
Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de)
scheiding een plaats kunnen geven en beter in hun vel komen te zitten. KIES is
uitdrukkelijk óók voor kinderen waarbij de scheiding goed verlopen is. Aan de
training zijn geen kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op
https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heezeleende/nieuws_42167/item/kies-programma-voor-kinderen-inechtscheidingen_70807.html

Windkracht - SOVA training
Windkracht 6 en 8 is een Sociale vaardigheid en Weerbaarheidstraining voor kinderen. Windkracht 6 is voor kinderen uit groep
3-4-5. Windkracht 8 is voor kinderen uit groep 6-7-8
Windkracht 6 en 8 zit boordevol leuke, leerzame oefeningen en speciale spellen om sociale en communicatieve vaardigheden
te trainen en om je weerbaarheid verder te ontwikkelen. De kinderen leren over zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie,
zelfbeheersing, communicatie en grenzen.
De cursus is net gestart, maar bij voldoende inschrijvingen wordt er een nieuwe cursus groep gevormd. Geef je op bij interesse
via https://www.heeze-leende.nl/zorg-welzijn-en-werk/sova-weerbaarheidstraining_42761/

