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Beste ouders,
Het was beste even spannend voor sommige kinderen
afgelopen dinsdag, dat er rook uit de school kwam en
dat de brandweer met sirene aan kwam rijden. Bewust
hadden we eerst ontruimd en verteld dat we gingen
oefenen, voor dit gebeurde. Het was voor mij de
tweede keer dit jaar dat ik met de brandweer een
oefening deed. De vorige keer was op een avond.
Veiligheid voor alles en daarom vind ik het fijn dat de
brandweer ons gebouw nu weer verkend heeft. We
hebben ook tips gekregen van de brandweer over onze
ontruiming en daarnaast mochten we complimenten
ontvangen, want de kinderen waren erg snel en
zonder paniek naar buiten gegaan.
Door het ontruimen een paar keer per jaar te oefenen, zorgen we ervoor dat kinderen getraind
zijn hoe te handelen in geval van een ontruiming. We hopen het uiteraard nooit echt toe te
hoeven passen!
Binnenkort is ons eerste ouderpanel van dit schooljaar. Hiervoor worden ouders persoonlijk
uitgenodigd. Om zo goed mogelijk aan de verwachtingen te voldoen, zou ik willen vragen of
iedereen de moeite wil nemen om via onderstaande link 2 vragen te beantwoorden:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Jmd81mgBGUCBh81yePOJuQsD9aTQm
UlAgXiPJB01ANNUQ1k5UTFFTFRKQlVYUDU4WDlOREg5SkJUTS4u
Het kan ook via deze QR code:

Als iedereen dat voor volgende week donderdag even kan doen, kunnen we de inhoud van het
ouderpanel afstemmen op dat wat leeft en door jullie belangrijk wordt gevonden.
Morgen zijn de kinderen vrij en hebben wij met het team de derde studiedag van de
Kanjertraining.
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Kasten aan het opruimen? Geef speelgoed bij ons af!
Speelgoed dat niet meer gebruikt wordt, maar nog wel heel en compleet is, kan gebruikt worden
om kinderen die opgroeien in arme gezinnen, ook cadeaus te geven met sinterklaas. Bij de
ingekomen post vindt u hierover meer informatie. Speelgoed kan afgegeven worden bij Abdullah,
wij zorgen dan dat het op de goede plaats terecht komt. Zie voor de flyer verder op in deze HOI.

Hulp gevraagd om ons schoolplein te beschilderen!
Wij zijn op zoek naar een klein clubje handige ouders, die voor ons een hinkelbaan en wat lijnen op
het schoolplein kunnen schilderen. Wie o wie kan ons helpen? We zouden er héél blij mee zijn!
Opgeven kan via leona.vandenhoudt@skoh-haaren.nl

Fietsverlichtingsactie:
Gisteren werd de fietsverlichtingsactie gehouden. Een enkele fiets moest gerepareerd worden,
maar verder zijn alle fietsen goedgekeurd. Onze welgemeende dank gaat uit naar de papa van
Jarren en Bindy en de mama van Annelies, Corné en Janneke, die de controle op zich genomen
hebben.

Agenda:
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Hoi-06 komt uit

Sanne en Wendy uit groep 7-8 jarig
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Studiedag, alle leerlingen vrij

Mats uit groep 3-4 jarig
Fieke (SKOH kantoor) jarig

10-11

za

11-11

zo

12-11

ma

13-11

di

14-11

wo

15-11

do

16-11

vr

17-11

za

18-11

zo

19-11

ma

20-11

di

21-11

wo
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do

23-11
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Franciscusfeestje groepen 1-2, 6-7 en
7-8
Sep uit groep 4-5 jarig

Start week van de mediawijsheid

Maud uit groep 1-2 jarig

Ingekomen Post

Beste jongens en meisjes uit Biezenmortel,

Ook dit jaar wil ik jullie graag bezoeken in de Vorselaer in Biezenmortel.
Natuurlijk breng ik weer allerlei knappe pieten mee naar de zaal.
Ik kom zondag 25 november om 11.30 uur bij jullie op bezoek.
De zaal is open vanaf 11.00 uur.
Het lijkt me dan weer erg leuk als jullie voor mij willen optreden.
Dus wil je zingen, playbacken, dansen of wil je iets anders laten zien,
geef je dan op door middel van onderstaand strookje.

Groetjes, SINTERKLAAS

Wil je tijdens de intocht voor Sinterklaas en zijn pieten optreden, geef je dan op voor
woensdag 21 november bij Carla Jansen; mailen naar carlajansen1974@gmail.com

Wij:

Leeftijd:

…………………………………………………….

……………………

…………………………………………………….

……………………

…………………………………………………….

……………………

vinden het leuk om op te treden voor Sinterklaas op 25 november.
Wij beelden het volgende uit: ………………………………………………………………..
Naam en telefoonnummer ouder: …………………………………………………………..
Graag USB aanleveren uiterlijk 21 november op Capucijnenstraat 55 te
Biezenmortel!

Speelgoedmarkt

De invloed van social media op de slaap van onze kinderen
Let’s get Smart About Our Smartphone
Datum:Dinsdagavond 20 november 2018
Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur; inloop vanaf
19.30 uur
Locatie:Bibliotheek Hinthamerstraat
Voor wie: Opvoeders

----------------------------------------------------------------------

Voor wie?
Er is een stijging waar te nemen in de bewustwording over het stress verhogende,
zinloze en afleidende van smartphonegebruik. Steeds vaker krijgen we vragen van
opvoeders als:
• “Mijn kind zit liever achter de tablet dan dat hij buiten speelt met vriendjes “
• “Ons kind is 7 jaar en wil een smartphone. Is dat al nodig? “
• “Ik hoor zelfs ‘s nachts berichtjes binnenkomen op de smartphone van mijn kind.
Hoe ga ik hiermee om? “
Daarnaast is er een enorme toename van chronische slaapproblemen bij jongeren
veroorzaakt door smartphones.
Onderzoek laat zien dat bij een ongezond gebruik de smartphone een negatief effect
heeft op de biologische, intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.
Zij zijn minder productief, minder creatief, presteren minder, hebben minder
incasseringsvermogen en voelen zich minder gelukkig.
Om SMART om te gaan met nieuwe technologieën is het noodzakelijk dat opvoeders zich
bewust worden van hoe de gemoedstoestand van hun kinderen zich verhoudt tot het
gebruik van mobile devices en sociale media.

Inhoud
Met deze lezing van 1,5 uur gaan we in op onderwerpen als:
➢ multitasken, kan dat eigenlijk wel?
➢ hoe werkt dopamine afhankelijkheid bij opvoeders en bij kinderen?
➢ wat opvoeders écht moeten weten over het functioneren van ons brein en chronisch
slaaptekort.
➢ het effect op de intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.
➢ zó realiseer je een Healthy Digital Lifestyle voor jouzelf en voor je kind!
Aanmelden
Aanmelden via bijgevoegde link:

https://denbosch.op-shop.nl/967/lets-get-smart-about-our-smartphone/20-11-2018

