Augustus 2018
Hallo allemaal!
We zijn weer begonnen! Hierbij ontvangt u de eerste Ouderinfo van dit schooljaar. We hopen dat
iedereen heeft kunnen genieten van de zomervakantie. Mochten er in de tussenliggende periode
vervelende dingen gebeurd zijn, dan wensen we iedereen daarbij het beste. We hebben afgelopen
maandag in ieder geval met alle leerlingen en ons team geproost op een mooi, nieuw schooljaar!
Lopend door de school zien we dat iedereen zijn plekje weer gevonden heeft, mooi om te zien.
Binnen het team zijn er wat nieuwe gezichten in verband met de collega’s die net een kindje
hebben gekregen of nog zwanger zijn.
Daarnaast zal het u niet ontgaan zijn dat er rondom het kerkplein diverse werkzaamheden
plaatsvinden in verband met de aanleg van natuurspeeltuin ‘Hart van Zuid’. Een idee dat eerder bij
de gebruikers is ontstaan (Zo, Pippi, Vredeskerk en Gummarus), maar wat op een voortreffelijke
manier opgepakt en uitgewerkt is door de werkgroep ‘Hart van Zuid’. Deze werkgroep bestaat uit
zes ouders van ons Oudercomité en daar zijn wij bijzonder trots op! Chapeau! De voorbereidingen
voor de feestelijke opening tijdens de ‘Hart-van-Zuid-dag’, zijn in volle gang, zie verderop in deze
Ouderinfo.
Verder leest u vooral wat praktische informatie voor de komende periode.
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
6 september
10 september
21 september
28 september
1 – 2 oktober

Inloop- en informatieavond (18.15
Kennismakingsgesprekken (evt. ook in rest van de week)
‘Hart-van-Zuid-dag’
Studiedag team, leerlingen vrij
Schoolfotograaf

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
‘HART-VAN-ZUID-DAG’ – 21 SEPTEMBER
Vrijdag 21 september is het zover, de eerste
‘Hart-van-Zuid-dag’ is dan een feit! We starten
onder schooltijd met een sponsorloop om de
nodige euro’s op te halen voor de verdere
realisatie van de natuurspeeltuin. Hierover
ontvangt uw kind op school binnenkort meer
informatie. Na schooltijd gaat het feest verder.
Er zullen diverse onderdelen op het
programma staan, waaronder de officiële
opening van de natuurspeeltuin, een echte
talentenshow (brieven zijn reeds uitgedeeld),
spellencircuits voor zowel de jongere als de
oudere kinderen. Uiteraard zal er wat te eten
en wat te drinken zijn, maar bovenal moet het
een echt feestje voor de hele wijk zijn. Om uit

de kosten te komen, zal er een klein bedrag
voor een en ander gevraagd worden, maar dit
houden we beperkt. We willen immers dat
iedereen van de ‘Hart-van-Zuid-dag’ kan
genieten! Mocht er meer informatie zijn, dan
hoort u dit uiteraard. Houd ook de Facebook
pagina van ‘Hart van Zuid’ in de gaten:
https://www.facebook.com/hartvzuid/.
NATUURSPEELTUIN: NOG EVEN GEDULD…
De werkgroep begrijpt dat het zeer
aantrekkelijk is om de heuvels al volop te
gebruiken, maar wil toch ouders verzoeken tot
de opening niet voorbij het afzetlint te gaan.
Het gras wordt komende week ingezaaid en
heeft echt even de tijd nodig. Bedankt alvast!

INLOOP- EN INFORMATIEAVOND
Op donderdagavond 6 september vindt van
18.15 u tot 19.30 u onze inloop- en
informatieavond plaats. Er is voor een iets
andere insteek gekozen. Er is geen
gezamenlijke opening meer, maar u bent
binnen deze tijd van harte welkom in de
klas(sen) van uw kind(eren). We gaan met de
kinderen zelf een en ander voorbereiden, zodat
zij op een betekenisvolle manier én met trots
aan u hun klas kunnen laten zien. De
informatiemarkt is als vanouds weer in de aula
van de school.
FIETSEN IN DE REKKEN
Wij hebben met de leerlingen de afspraak dat
de fietsen allemaal in de rekken geplaatst
worden. We begrijpen dat dikke banden niet in
een beugel passen, maar willen wel graag dat
de fietsen toch met het voorwiel tussen de
rekken staan. Dit heeft met name te maken
met de vrije ruimte die er voor de nooddeuren
moet zijn. Wilt u er ook op letten? Bedankt!
GYMSHIRTS
Mocht u na de vakantie een nieuw gymshirt
aan willen schaffen, deze zijn verkrijgbaar op
school. Kosten voor een shirt zijn €10.
VERKEERSOUDERS
Graag wijzen wij u nogmaals op de oproep
hieronder:

TER INFORMATIE
NIEUWE GYMLEERKRACHT: JUF BIANCA
Vanaf dit schooljaar hebben we op maandag
en dinsdag een leerkracht in huis die de
gymlessen geeft. Dit zijn de lessen vanuit de
leerlijnen bewegen. De andere
gymles (spel) wordt nog door
de eigen leerkracht
gegeven.
Ze stelt zich graag aan u
voor:
Mijn naam is Bianca van
den Kieboom, in 1970 ben
ik in Steenbergen geboren.
Nu woon ik in
Hoogerheide. Sinds 1997 ben ik
lerares in het basisonderwijs. Na
drie jaar in Oud Gastel, vier jaar in Putte en
veertien jaar in Ossendrecht te hebben
gewerkt mag ik dit schooljaar op maandag en
dinsdag de gymlessen op Gummarus gaan
verzorgen. Zelf ben ik erg sportief. Mijn grote
passie is triatlon, vooral de lange afstand. Ik
vind het super leuk om op mijn oude
basisschool te mogen werken. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u altijd bij mij terecht.
RAIVEY EN JITSKE GEBOREN!
In de zomervakantie zijn weer twee baby’s
geboren, juf Josina is trotse moeder van zoon
Raivey geworden en juf Rosalinda heeft een
tweede dochter: Jitske!

PEUTERSPEELZAAL PIPPI
Sinds 1 januari valt ook onze peuterspeelzaal
Pippi onder de Lowys Porquin koepel, om
precies te zijn bij LPS-KOM. De leidsters van
Pippi staan net als wij weer klaar voor uw
kinderen. Namens LPS-KOM daarom ook de
volgende oproep:

KOM spelen, ontdekken en leren bij LPSKOM Peuteropvang Pippi!
Wij bieden:
 Professionele peuteropvang met betrokken
leidsters


Veel verschillende activiteiten zowel
binnen als buiten.



Een goede aansluiting op en samenwerking
met de school!

Voor meer informatie, bel gerust met de Pippi
of mail ze (0167 541334 of pippi@lpsnet.nl).
PLEEGZORG INFORMATIEAVOND
Peter (7) houdt van voetballen. SDW zoekt voor
hem een zorgzaam pleeggezin bij wie hij
regelmatig mag komen logeren. En dat dan af
en toe een balletje met hem gaat trappen.
Soms kan een kind niet langer thuis wonen.
Maar zover hoeft het niet altijd te komen. SDW
biedt pleegzorg waarbij ouders en kind een
regelmatige ‘adempauze’ inlassen doordat het
kind bijvoorbeeld een weekend per maand bij
een pleeggezin gaat logeren. Zo kan
uithuisplaatsing worden voorkomen. Zoals bij
Peter.
Nieuwe pleegouders
Pleegouders zijn vaak bekenden van het kind.
Maar niet ieder kind heeft bekenden in zijn
netwerk die hem kunnen opvangen. Juist voor
die kinderen is het zo ontzettend belangrijk dat
zij een gezin vinden dat goed bij ze past en
waar ze zichzelf kunnen zijn. Om die goede
match te kunnen maken én om de groei in de
vraag naar pleegzorg te kunnen opvangen,
zoekt SDW nieuwe pleegouders.
Pleegouder worden
Bent of kent u de pleegouder waar
bijvoorbeeld Peter mee kan voetballen? Graag
maken wij met u een afspraak voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of kom

naar onze informatiebijeenkomst over
pleegzorg op 28 augustus om 20.00 uur in het
Geminigebouw, tweede verdieping, Jacob
Obrechtlaan 5F in Bergen op Zoom .
Stuur voor meer informatie, het maken van
een afspraak of voor aanmelden voor de
informatiebijeenkomst een mail naar
pleegzorg@sdwzorg.nl of kijk op
www.sdw.nl/pleegzorg

