
Nieuws van de directie

Volgende week start onze interim intern

begeleider, Riannette Schuiling

op school. Tot Kerstmis is zij één dag

(wisselend in de week) op school. Via de

groepsleerkracht is ze voorlopig bereikbaar.

Het ligt in de verwachting dat zij tot 1

maart aan de school verbonden is, zodat er

een goede overdracht kan plaatsvinden naar

Marjolein en Vincent.

Ook is er een opvolger gevonden voor

Vincent. Zij start op 1 februari a.s. Haar

naam zal ik later bekendmaken omdat ze

het nieuws nog moet melden aan haar

huidige klas en ouders. Haar werkdagen zijn

op maandag, dinsdag en woensdag en de

overige dagen zal Jolien,  de groep onder

haar hoede nemen. Op woensdag zijn beide

leerkrachten op school.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op

vrijdag 25 november.

Namens het team wens ik u mooie weken

toe.

Cor Diepstraten

(directeur)

Ouderbetrokkenheid

Dit schooljaar willen wij u de gelegenheid

geven om een kijkje te nemen bij uw kind in

de klas. Dit geldt voor de groepen 1 tot en

met 8. U kunt zo kijken waar we allemaal

mee bezig zijn.

De hieronder genoemde momenten zijn

hiervoor ingepland:

● Dinsdag 20 december 15.30-15.45u

● Maandag 6 februari 15.30-15.45u

● Woensdag 19 april 12.15-12.30u

● Vrijdag  23 juni

○ groepen 2 t/m 4 12.15-12.30u

○ groepen 5 t/m 8 15.30-15.45u

Het is geheel vrijblijvend maar wij vinden

het fijn om u de gelegenheid te geven eens

samen met uw kind een kijkje te nemen in

de klas. Uw kind kan dan zelf toelichten wat

er in de groep allemaal gedaan wordt. De

laatste jaren waren er minder

mogelijkheden om ouders in de school te

laten komen. Op deze manier hopen wij na

schooltijd meer ouders in de school te zien.

Zichtbaar in het donker

Opvallen in het verkeer is, zeker in de

komende donkere maanden, ontzettend

belangrijk. Daarom willen wij kinderen,

ouders en andere volwassenen oproepen om

zo goed mogelijk zichtbaar te zijn in het

donker. En dan gaat het niet alleen om goed

werkende fietsverlichting, maar ook om de

zichtbaarheid van de fietser en wandelaar

zelf. Veiligheidshesjes met reflecterende

stroken zorgen ervoor dat kinderen in het

donker tot op 150 meter ver zichtbaar zijn

voor aankomende auto’s.

De belangrijkste tips:

1 Verlichting: de voorlamp moet geel of wit

licht geven, de achterlamp rood. Kies

lampen die echt goed licht geven.

Minilampjes zijn amper zichtbaar.



2 Reflectie: zorg voor de verplichte

reflectoren op de fiets: een reflecterende

strook aan de zijkant van de wielen, gele

reflectoren aan de trappers en een rode

reflector aan de achterkant van de fiets.

3 Kleding: kies bij voorkeur een

lichtgekleurde jas. Die valt beter op dan een

donkere. Reflecterende stickers of tape op

jas of rugzak maken uw kind vanaf tientallen

meters zichtbaar.

In de week van 14 t/m 18 november a.s.

besteden we in de verkeersles extra

aandacht aan het thema verlichting. De

groepen 6 gaan hun eigen fiets controleren

op goed werkende verlichting.

Het zou fijn zijn wanneer u met uw kind de

verlichting van de eigen fiets onder de

aandacht brengt en wanneer nodig, in orde

maakt in deze donkere maanden.

AVG

Onder de AVG heeft onze school

toestemming nodig voor het publiceren van

beeldmateriaal van uw kind(eren). De school

moet bovendien kunnen aantonen dat ze

toestemming hebben van de ouders van hun

leerlingen. Deze toestemmingen kunt u

aangeven in Social Schools.

Binnen het platform van Social Schools kan

het gaan om het gebruik van beeldmateriaal

binnen de app, de website van je school en

eventueel social media als Facebook. Twitter

en Instagram.

Het is dus belangrijk dat u dit goed ingevuld

heeft en up to date houdt. Dit voorkomt dat

een leerkracht voor elk evenement moet

navragen welke kinderen toestemming

hebben en welke niet.

U stelt dit dus in via Social Schools.

Hieronder vindt u eventueel de handleiding
om dit te doen.

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/
360027243832-Instellen-wijzigen-van-Toeste
mmingen-voorheen-beeldgebruikvoorkeuren-
voor-je-kinderen

Actie “Sparen voor de

schoolbieb”

Tijdens de Kinderboekenweek had de Bruna

ook dit jaar weer de actie “Sparen voor de

schoolbieb”. De Bruna wil graag samen met

de school het lezen van kinderboeken

stimuleren. Wij deden daar natuurlijk weer

aan mee. Gelukkig hebben onze ouders

massaal kassabonnen ingeleverd. De Bruna

sponsorde 20% van het totaalbedrag in de

vorm van kinderboeken. Onze school mag

voor maar liefst voor €260,59 aan

kinderboeken uitzoeken. Dit gaan we zeker

doen. Onze schoolbibliotheek krijgt er weer

mooie boeken bij. Alle ouders en de Bruna

hartelijk bedankt hiervoor.

Dag van de Techniek Gilze

Op zaterdag 14 januari 2023 vindt de 2e

editie Dag van de techniek Gilze plaats.

Tijd: 09.00 - 13.00 uur

Doelgroep: Jeugd van 8 tot 16 jaar.

Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis.

Er zal van alles te beleven, te doen en te

zien zijn. Alle details van het programma

zullen worden gedeeld op

www.dagvandetechniekgilze.nl

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-wijzigen-van-Toestemmingen-voorheen-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-wijzigen-van-Toestemmingen-voorheen-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-wijzigen-van-Toestemmingen-voorheen-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-wijzigen-van-Toestemmingen-voorheen-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen


Start nieuw kinderdagverblijf

Met trots en enthousiasme kunnen wij

mededelen dat onze partner Muzerij gaat

uitbreiden met een kinderdagverblijf.

Op locatie De Vlinder, gehuisvest aan de

Tuinstraat 15 te Rijen (in de St.

Jozefschool), is al een peuterspeelgroep en

BSO aanwezig. Op deze locatie zal een

kinderdagverblijf (KDV) met een verticale

groep (0-4 jarigen) worden toegevoegd. Een

hele mooie uitbreiding voor Muzerij en

Nuwelijn op een prachtige locatie.

De start van KDV De Vlinder zal zijn op 16

januari 2023.

Ouders die op zoek zijn naar kleinschalige,

persoonlijke kinderopvang kunnen vanaf

heden via onze website www.muzerij.nl

inschrijven. N.a.v. deze aanmeldingen zal er

z.s.m. telefonisch contact worden

opgenomen om de eventuele definitieve

plaatsing te bespreken. De registraties

zullen op basis van inschrijfdatum worden

behandeld.

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de locatieleider van De

Vlinder, Daniëlle Haverhals

06-82534493/d.haverhals@muzerij.nl

http://www.muzeij.nl


Klassenouders 2022-2023

Wat is het fijn om ook dit jaar weer een

groep enthousiaste klassenouders te hebben.

Via de groepsleerkracht ontvangt u hierover

meer informatie.

Groep 1/2A

Miranda Blommers (Olivier)

Amy Vos (Philou)

Groep 1/2B

Quirine van Aerts (Eloïse)

Marjolein van der Vloet (Jasmijn)

Groep 1/2C

Suzanne Kock (Lize)

Lisette Roelands(Emma)

Groep 1/2D

Trudy Buys (Raf)

Jolene Donker (Sverre)

Groep 1/2E

Claudia Cooijman (Kiki)

Denise van Miert (Cas)

Groep 3A

Renate van Dongen (Anne Fleur)

Ilse Lani (Mila)

Groep 3B

Sylvia (Raff) /Sarath (Soof)

Vera (Ties) / Iris (Esmee)

Groep 4A

Monique vd Corput(Dex)

Sanne Broeken (Jip)

Groep 4B

Renate van Dongen (Isabelle)

Miranda Trip (Karlijn)

Groep 5A

Linda Janssen (Tess)

Greet Hesemans (Luuk)

Groep 5B

Colinda van Loon (Ruben)

Claudia Cooijman (Noud)

Groep 6A

Sandra de Vetter (Lynn)

Suzanne Bouwmeester (Ties)

Groep 6B

Iris Leppens-Severijns (Roos)

Vera Taling-Verweij (Vajen)

Groep 6C

Marja van Wees (Lucas)

Ilona Boekweit (Noah)

Groep 7A

Bianca van Gestel (Janne)

Evi de Regt( Veerle)

Groep 7B

Yvonne Zwarter (Pepijn)

Silke Kuneman (Mali)

Groep 8A

Maaike Beerens (Mack)

Suzanne Machielsen (Lucas )

Groep 8B

Nicole de Jong (Britt)

Emma van der Aa (Maud)


