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Beste ouders,
9 November hadden we met het team de derde trainingsdag van de Kanjertraining. Verschillende
onderwerpen zijn gepasseerd. Als team wilden we écht met de Kanjertrainer in gesprek over de
vraag hoe te reageren op fysiek geweld (schoppen, slaan, etc). Héél duidelijk is dat wij dit niet
tolereren op onze school. Als u thuis aan uw kind het signaal geeft dat het wel mag, komt hij/zij op
school dus in de problemen. Als team hebben wij unaniem uitgesproken bij fysiek geweld een
passende reactie/ sanctie te geven.
Belangrijk in onze reactie/sanctie is hierbij:
• of het geweld wederzijds is
• of het mogelijk is samen tot een oplossing te komen
• of er verschil in macht is .
Ongeacht bovenstaande zaken, accepteren wij fysiek geweld niet en kunt u er vanuit gaan dat we
hierop reageren. Dit alles met als doel een veilige omgeving voor ieder kind.
U kunt er vanuit gaan dat we dit met u als ouder communiceren en vragen dus ook uw
medewerking.
Alle kinderen van de bovenbouw hebben afgelopen weken vragenlijsten ingevuld vanuit de
Kanjertraining. Over veiligheidsbeleving, een sociogram en hun eigen sociale ontwikkeling. In alle
groepen hebben de leerkrachten daarnaast nog een vragenlijst ingevuld. Deze lijsten worden
besproken met juf Thea en waar nodig zetten we acties uit op individueel- of groepsniveau.
Al met al hebben we ook deze derde trainingsdag veel handvatten gekregen om de kinderen op
sociaal emotioneel gebied zo goed mogelijk te begeleiden. In januari komt iemand van de
Kanjertraining een dag meelopen om ons feedback te geven op onze lessen en ons handelen.
We houden u op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Ouderpanel
Volgende week donderdag is het eerste ouderpanel. Dank aan diegenen die de moeite hebben
genomen, onderwerpen aan te leveren. We proberen ze allemaal mee te nemen zodat we
daarover in gesprek kunnen. De uitnodigingen zijn verzonden! Komt u nu niet aan de beurt en wilt
u toch iets delen? Loop dan binnen bij de leerkracht, bij juf Leona of stuur een mailtje. We willen
graag bereikbaar zijn voor tips, vragen en opmerkingen.

Herhaalde oproep ouderbijdrage
Zou iedereen die de ouderbijdrage nog niet voldaan heeft, dit alsnog willen doen? Op dit moment
is ruim de helft van de ouderbijdragen binnen, we missen dus ook nog best wel wat....
We vinden het belangrijk om te vermelden dat op www.leergeld.nl informatie gevonden kan
worden over een tegemoetkoming in de deze kosten. Stichting Leergeld zet zich in
voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële
middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun
leeftijdgenootjes. Ook op het gebied van sport, cultuur en welzijn kan de stichting leergeld
ondersteunen. Daarnaast is informatie te vinden op
http://www.vincentiusverenigingudenhoutbiezenmortel.nl
Ook zij kunnen wellicht hulp bieden wanneer dit financieel nodig is.

LA religie is gestart
Op woensdag 21 november is het eerste leerarrangement van dit jaar gestart!
Iedere klas heeft een brief gekregen met daarin de uitleg van het leerarrangement.
Daarin werd ook meteen duidelijk om welk thema het gaat, namelijk: Religie.
Tover jullie school tijdens de kerstviering om tot een religieus museum, waarin aandacht is voor de
vijf grootste wereldreligies. Iedere groep krijgt een wereldreligie toegewezen en laat deze tot leven
komen in hun klaslokaal.
Groep 1-2: Christendom
Groep 3-4: Jodendom
Groep 4-5: Islam
Groep 6-7: Boeddhisme
Groep 7-8: Hindoeïsme
De aankomende weken gaan de kinderen in de klas met dit thema aan de slag. De afsluiting van dit
leerarrangement valt samen met de kerstviering op donderdag 20 december. Verdere informatie
hierover volgt nog.

Sint
De voorbereidingen voor 5 december zijn in volle gang.
Gisteren mochten we allemaal onze schoen zetten en vanmorgen had iedereen een cadeautje! In
de klassen wordt geknutseld rondom Sinterklaas maar er wordt ook gekeken naar het
Sinterklaasjournaal. Volgende week worden er ook nog pepernoten gebakken.
Woensdag 5 december om 08.30 uur ontvangen we de Sint en zijn pieten op het schoolplein. U
blijft toch ook wel even kijken? Na dit ontvangst gaan alle kinderen naar de eigen klas en de Sint
brengt dan een bezoek aan alle groepen.
Daarna gaan we in groep 1 t/m 5 knutselen, film kijken en spelletjes spelen. In groep 6 t/m 8
worden de surprises uitgepakt.
De surprises komen op maandag 3 december mee naar school. U bent vrij om een kijkje te komen
nemen naar alle creaties.
We gaan er met z’n alle een gezellige ochtend van maken.

NIeuws uit de OR
In deze decembermaand is de OR actief bij het organiseren van het sinterklaas en
kerstfeest.
Nu de Sint is aangekomen in Nederland wordt het tijd om hem op de hoogte te brengen
van de wensen van kinderen van de Franciscus. Hiervoor onderhoudt de OR een speciaal
lijntje met Sinterklaas en zijn pieten. Ieder jaar blijft het toch weer spannend of alles goed
gaat komen. Wat we wel zeker weten is dat Sinterklaas echt een “Goedheiligman” is. De
bijdrage van de school aan de komst van Sint en zijn pieten brengt hij naar een goed doel.
Zodat niet alleen de kinderen van de Franciscus een mooi Sinterklaasfeest kunnen vieren,
maar er ook aan iemand anders wordt gedacht.
We wensen iedereen een gezellig sinterklaasfeest.
De kledingcontainer staat uit veiligheidsvoorschriften achter het hek, maar kledingzakken
kunnen altijd bij Abdullah worden ingeleverd. Dan komen ze zeker in de container terecht!
De Ouderraad.
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Hoi-07 komt uit

Juul uit groep 3-4 jarig
Sinterklaas in Biezenmortel.
Om 11.00 uur is de Vorselaer open
Adviesbespreking in groep 8

Vajèn uit groep 1-2 jarig
Ouderpanel 19.30
Informatieavond VO voor ouders van
groep 8
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Hoi 08 komt uit
Studiedag, de kinderen zijn vrij!
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Ingekomen post:
Zijn er nog kinderen die willen optreden voor sinterklaas?

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 op Capucijnenstraat 55 te Biezenmortel!

Ga jij ook lekker mee Te Voet Te Veld voor de Cliniclowns?
Laat ze lachen!
Te Voet Te Veld organiseert op zondag 30 december voor de achtendertigste keer
een winterwandeltocht in Helvoirt. De opbrengst ervan gaat naar de CLINICLOWNS
die zieke kinderen afleiding en plezier bezorgen. Zij hebben een speciale ludieke aanpak die
fantasie, oog en oor van de kinderen prikkelt. Zij spelen in op de belevingswereld en de
mogelijkheden van de kinderen. De cliniclown leest hun lichaamstaal, beweegt met hen mee en

komt zo tot een maximaal contact. Deze kinderen komen niet naar de cliniclown, maar de clown
komt naar hen toe: de kinderen staan centraal, niet de clown. De cliniclowns creëren samen met
het kind een nieuwe werkelijkheid; van dierentuin tot piratenschip, van spannend tot
sprookjesachtig. Tijdens het spel zijn ze niet bezig met de beperkingen en onmogelijkheden van de
zieke kinderen; ze kijken juist naar wat de kinderen wél kunnen en waaraan ze op dat moment
behoefte hebben. Dit kan plezier zijn, maar andere emoties zoals verdriet, angst, wantrouwen of
woede zijn ook mogelijk. De clowns respecteren deze gevoelens en passen hun spel er op aan. Echt
maatwerk dus.
Ze dragen enkel een rode neus. Wat ze aan hebben presenteert hen duidelijk, maar niet te
uitdrukkelijk of dwingend. Het zieke kind moet zich allereerst veilig voelen; daarom gebruiken de
cliniclowns zo goed als geen schmink. Het is knap mooi werk wat ze leveren! Al het startgeld en de
verkoop van chocolademelk, snert, glühwein, koffie en thee gaat naar de Cliniclowns.
Alle reden dus om de laatste zondag van 2018 voor hen Te Voet Te Veld te gaan!
Datum:
Start:

Zondag 30 december 2018
Tussen 12.00 en 13.30 uur bij Harmoniezaal
De Notenkraker, Kastanjelaan 12, HELVOIRT
Afstanden:
4, 9 en 12 km.
Doel:
CLINICLOWNS
Startgeld:
t/m 17 jaar € 2,50, volwassenen € 5,00
Inlichtingen: Tel. 06-10691311

