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Vergadering opvang

Samenwijsraad
Vergadering oudervereniging

Maandag

Maandag

16 september

23 september

Anita jarig!

Juf Lonneke en juf Sjané nm. IB-netwerk
Juf Barbara start opleiding Basisbekwaam
(17 en 18 september 2-daagse)

Dinsdag

Dinsdag

17 september

24 september

Studieochtend De Vlinderakker (Gynzy)
Studiemiddag Stichting samenwijs (onderwijs)
Alle kinderen hele dag vrij!
Teun jarig!

Juf Inge in groep 3-4
Woensdag

Woensdag

18 september

25 september

Donderdag

Donderdag

19 september

26 september

Vrijdag

Vrijdag

20 september

27 september

Start Kinderpostzegelactie

Juf Dieuwertje in groep 7-8

Juf Lonneke vm. Federatie-overleg

Juf Elise bijeenkomst ISO-mode

Juf Ellie in groep 3-4

Zaterdag 21 september is Enzo jarig en zondag 22
september zijn Jens en Yinte jarig!

Dag van de 1000e inwoner Biest-Houtakker!

Zondag 29 september is Sanne jarig!
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Sinterklaas comité Biest-Houtakker zoekt nieuwe leden
Het sinterklaas comité houdt zich bezig met het organiseren van alle activiteiten rondom de intocht van sinterklaas. Denk bijvoorbeeld
aan het bedenken en vorm geven van het thema/de verhaallijn van dat jaar, het inhalen van de Sint en zijn pieten en alle praktische
zaken die daarbij komen kijken, het organiseren van het sinterklaasfeest na afloop van de intocht en het opzetten van de daaraan
gekoppelde loterij voor alle inwoners van de Biest en alle communicatie hier omheen. Om het sinterklaasfeest in stand te houden is
het comité op zoek naar nieuwe leden. Het kost je in de maanden september, oktober en november een paar uurtjes van je tijd.
Interesse? Meld je aan bij één van de huidige leden (Marian van Dijck, Nanda Schoenmakers, Yvonne Liebregts, Wendy Norbart) of
mail naar sinterklaasbiest@gmail.com
Lezing Hoogsensitieve kinderen bibliotheek Hilvarenbeek (Ouders Meet-up)
Hoe herken je dat je kind hoogsensitief is? Hoe reageert je kind in een drukke ongeveving? Hoe kunnen kinderen, zowel op school
als thuis, omgaan met hun hooggevoeligheid en hoe kun je hen, als ouder (en leerkracht), daarin ondersteunen?
Themabijeenkomsten najaar 2019
De ouders-Meetup is een lezingenreeks voor ouders met opgroeiende kinderen. Er worden een drietal avonden georganiseerd met
elke keer een ander thema. De tweede gaat over de 'Strijd met je kind' en hoe die te voorkomen, de derde avond gaat over
'Mediaopvoeding'. Donderdag 26 september 20.00 tot 21.30 u
Opvoedcafé
De bibliotheek organiseert ook om de 6 weken een opvoedcafé. Je kunt op deze ochtend andere ouders ontmoeten en samen delen
waar je in de opvoeding tegenaan loopt. Woensdag 2 oktober 10.30 tot 11.30 u
Kijk voor de data in onze agenda: www.bibliotheekmb.nl/hilvarenbeek Aanmelden: hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl
Persoonlijke eigendommen en afspraken ortho, tandarts ed.
We merken met regelmaat dat kinderen nieuwe jassen of tassen hebben. Voor ons is het een heel gepuzzel om te achterhalen van
wie deze zijn. Daarom vragen wij u of u alle persoonlijke eigendommen van de kinderen wil voorzien van een naam?
Graag willen we u ook vragen om afspraken met orthodontisten, (huis)artsen, fysiotherapeuten ed. zoveel mogelijk buiten
onderwijstijd te plannen. Mocht dit niet lukken dan verzoeken wij u om de gemaakt afspraak zo snel mogelijk door te geven aan de
leerkrachten.

Beeldgebruik op school
U heeft vorig jaar toestemming gegeven voor het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind(eren) op de
Nieuwsbrief, de website (gesloten deel), de schoolgids, en eventuele social media. Ouders van nieuwe leerlingen
krijgen van via onze administratie een formulier. Daarnaast is er expliciete toestemming gevraagd voor: Het
doorgeven van uw mailadres en telefoonnummer aan de groeps– of klassenouder om te zorgen voor een betere
communicatie tussen de ouders onderling. Deze zes items zijn verwerkt in Parnassys. Samenwijs is niet verplicht
om jaarlijks weer toestemming te vragen, maar wel te melden dat u er, via deze nieuwsbrief aan herinnerd wordt
om deze keuze te kunnen wijzigen. Indien u dat wenst, kunt u bij de administratie of de directeur een nieuw
toestemmingsformulier halen en dat uiteraard weer ondertekend inleveren, waarop uw nieuwe keuzes weer worden geregistreerd.
Voor uitgebreidere informatie t.a.v. het privacybeleid verwijzen we naar de website.
Met vriendelijke groet, Ben Hagenberg, privacy officer Stichting Samenwijs
9 oktober 2019, van 14:00 tot 15:30 | de Bibliotheek Hilvarenbeek
Woensdag 9 oktober reizen we rond in de Circustrein, een uiterst bijzonder vervoersmiddel.
Het prentenboek van Nannie Kuiper staat deze middag centraal. We gaan er een mooi gedicht over maken ...kan het circus er mee
reizen, past alles erin? En is jouw zelfbedachte voertuig spannend, grappig of onmogelijk? We maken ook een knutsel van een
locomotief en een wagon en zo wordt het een lange trein. En wie kent de meeste woorden die horen bij een trein? Kom meedoen
als je een nieuwsgierige reiziger bent. Wanneer: woensdagmiddag 9 oktober Waar: de Bibliotheek Hilvarenbeek Voor wie: kinderen
tussen de 6 en 9 jaar Hoe laat: 14.00 tot 15.30 uur Kosten: gratis Aanmelden: via een e-mail naar hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl
'Reis mee'! Kinderboekenweek 2019
Zotte Lotte heeft een échte ‘Reis je mee – Quizzz’ gemaakt en alle kinderen mogen meedoen!
Wat weet je over voertuigen? Waar kun je allemaal naartoe reizen? En hoe kun je daar dan het
beste komen? Zotte Lotte houdt van reizen en is al op heel veel plekken geweest. Ze vertelt daar
graag over tijdens de ‘Reis mee Quizzz’. En als je aan Zotte Lotte vraagt wat haar
lievelingsvoertuig is, dan is dat voor haar heel makkelijk: dat is haar ‘Zotte Lotte bus’ waarmee ze
overal komt! Welk voertuig vind jij het leukst?
Tijdens de Quizzz heeft Zotte Lotte acht vragen bedacht die kinderen mogen beantwoorden. Zijn
er slimmeriken die alle vragen goed beantwoord hebben? Die gaan natuurlijk niet met lege handen
naar huis, maar verdienen een prijsje! Zotte Lotte is benieuwd hoeveel slimmeriken er zijn en ziet
iedereen graag verschijnen op woensdag 16 oktober om 14.00 uur in Elckerlyc. Entree € 5,-

