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Nieuwsbrief 7: maandag 5 november 2018
Hulp en spullen gevraagd voor de rommelmarkt van 25 november:
Op 25 november a.s. is het rommelmarkt in wijkhuis de Wieken. Deze rommelmarkt is speciaal
bedoeld voor kinderkleding en kinderspeelgoed. Vanuit de Gezellehoek verkopen wij ook spullen.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die op die dag willen komen helpen bij de verkoop van deze
spullen. Heeft u zelf nog spullen staan? Deze mag u bij ons op school inleveren, zodat we deze
ook kunnen verkopen bij de rommelmarkt. Opgeven voor hulp en het inleveren van de spullen kan
bij juf Jessica of juf Janny. De opbrengst van de rommelmarkt is voor de school, we gebruiken
het geld voor activiteiten voor onze kinderen. De rommelmarkt is op 25 november a.s. van 10.00
uur tot 16.00 uur in wijkhuis de Wieken.

For a fleemarket at 25th of November we need childrens clothes and toys to sell. We also need
help at the market. You can sign in or delver stuff at Jessica or Janny. The market is at 25 th of
November at wijkhuis de Wieken from 10 .00 till 16.00 o clock.
Faalangstreductie training ‘Vertrouw in jezelf’
Faalangst kan een kind flink dwarszitten. Faalangst of stress komt veel voor en in allerlei
gradaties. Bij de een heeft het negatieve invloed op de schoolprestaties en bij de ander is de
angst beheersbaar. De mens reageert op momenten van angst zeer primair en de gevolgen
daarvan, zoals angstzweet en een bonkend hart, zijn voor velen herkenbaar.
Tijdens deze training krijgen kinderen handvatten om te leren hoe ze met faalangst
kunnen omgaan, zodat ze minder last hebben van zenuwen en negatieve gedachten. Daarnaast is
er tijdens de sessies aandacht voor ontspannings- en concentratie oefeningen en zelfreflectie.
De training bestaat uit 8 sessies en wordt 1x per week op vrijdag gegeven in een kleine groep van
maximaal 4 kinderen. De training is gericht op kinderen vanaf 9 jaar. Er wordt in
de groepssamenstelling een onderscheid gemaakt tussen groep 5/6 en groep 7/8.
Leerkrachten kunnen een kind in overleg met ouders aanmelden. Er volgt een intake met ouders
en het kind, de leerkracht vult een vragenlijst in. De training zal plaatsvinden onder schooltijd en
er zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden. Aan het einde van de training worden de
ouders uitgenodigd voor een eindgesprek.
Voor meer informatie kunt u terecht bij juffrouw Lonneke

Miss Lonneke is starting coachingsessions at our school for children at the age of 9 and older.
These sessions are for children who deal with stress and uncertainties at school. They learn how
to manage with that. If you are interested in these sessions for your child, you can make contact
with miss Lonneke.

De datum voor de Koningsspelen:
Het is nog ver weg, maar graag vraag ik uw aandacht voor het volgende: in de jaarkalender staat
de datum voor de Koningsspelen gepland op vrijdag 19 april. Op die dag is het echter goede
vrijdag. Om die reden is de datum landelijk gezien verzet naar vrijdag 12 april. Ondanks dat wij
op goede vrijdag gewoon naar school toe gaan, willen we toch meegaan met de landelijke datum.
Om die reden wordt dus de datum voor de koningsspelen vrijdag 12 april.

Instead of 19th of April, the new date for the sportsday for Kingsday will be at Friday 12th of
April.
Nieuw schoollied:
Onze school heeft een nieuw schoollied! Dit schoollied is geschreven door Suzanne, de moeder
van Ymke, Femke en Daantje. Afgelopen vrijdag is het lied door een aantal leerlingen en
leerkrachten ingezongen in een echte opnamestudio. Binnenkort ontvangt u deze ingezongen
versie. In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u de tekst en melodie apart. Hieronder ziet u
een foto uit de opnamestudio.

Our school has a new school song! It is written by Suzanne, a mother at our school. Last Friday,
we sang it at a music studio. In this newsletter you receive the lyrics and melody. The picture is
taken at the music studio.

Opletten in het verkeer:
Nu de klok weer een uur is verzet, zijn de middagen en avonden al snel donker. Opvallen en
opletten in het verkeer is dan extra belangrijk. Om hier aandacht aan te besteden, heeft de
verkeerswerkgroep vorige week samen met groep 7 fietsen en fietsverlichting gecontroleerd. De
landelijke fluoractie is hier ook voor bedoeld. Naast fietsen en verlichting, is je kleding en
fietsgedrag uiteraard ook erg belangrijk. Alle kinderen hebben afgelopen week een fijne gadget
ontvangen voor hun fiets.

Last week, we checked all bikes at our school. It is getting dark soon, so we want children to be
safe at traffic situations to school and at home.
Aanbod workshops/ bezoek cultuur.
Omdat wij bij ons op school veel aan cultuur doen, heeft Cultuurcompaan een aantal gratis
workshops en bezoeken aangeboden aan onze kinderen. Zo was er vorige week een gratis
workshop bij de graffiti loods over Halloween. Op woensdag 21 november a.s. mogen kinderen van
onze school gratis een bezoek brengen aan het Sinthuys. U kunt uw kind hiervoor bij juf Jessica
opgeven. Een briefje of mail volstaat. Let wel! Er kunnen maximaal 10 kinderen per bouw
deelnemen en u bent zelf verantwoordelijk voor het vervoer. Hieronder treft u de datum, tijdens
en adresgegevens van het Sinthuys.
21-nov - erfgoed
Bezoek aan Sinthuys - groep 1 t/m 4 13:30-14:30 uur
Sander Nijssen
Museum Tongerlohuys, Kerkstraat 1 Roosendaal
Bezoek aan Sinthuys - groep 5 t/m 8 15:00-16:30 uur
Sander Nijssen
Museum Tongerlohuys, Kerkstraat 1 Roosendaal
On 21th of November, children from our school can make a visit to the Sinthuys. This activity is
free. It is your responsibility to bring your child to the Sinthuys. If you’d like to join, send a
message or email to Jessica.
Kerstouders gezocht:
We zijn nog op zoek naar ouderhulp op donderdag 20 december voor de kerstviering bij ons op
school. Via het ouderhulpformulier zijn er al een aantal aanmeldingen geweest, maar er is meer
ouderhulp nodig. Kunt u helpen? Graag! Laat het Sarah, Henny of Jessica weten.

