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Algemene mededelingen

Peuterspeelzaal in basisschool
Peuterspeelzaal Kinderkeet zal direct na de zomervakantie, vanaf schooljaar 2017-2018 starten
in het hoofdgebouw van de basisschool.
Samen met de TSO en de BSO zullen zij hun intrek nemen in het derde kleuterlokaal.
Hiermee krijgt brede school De Vest nog meer gestalte.

Mededelingen vanuit de MR

Vanaf nu gaan we na iedere MR vergadering een kort verslag op deze infokalender plaatsen.
Via deze weg willen u op de hoogte stellen van wat er besproken wordt in de MR.
Hebt u vragen of zijn er onduidelijkheden kunt u altijd terecht bij een van de leden.
Onderstaand is besproken in de MR vergadering van 17 mei:
Miranda heeft zich voorgesteld als nieuwe directeur.
Naar aanleiding van opmerkingen worden de rapporten herzien.
Helaas gaan de schoolconferenties wederom niet door wegens gebrek aan voldoende aanmeldingen. We gaan bekijken hoe we dit
aantrekkelijker kunnen maken omdat dit toch wel heel interessant is.
De formatie is besproken, dit wordt vervolgd.
Trendanalyse en nascholingsplan zijn besproken, we hebben geen zorgen over de resultaten.
Aanpassingen voor de schoolgids worden meegenomen in de versie voor het nieuwe schooljaar.

Verkiezingen MR
De medezeggenschapsraad houdt ieder jaar verkiezingen, zo ook voor komend
schooljaar.
Graag zouden wij de verkiezingen voor de zomervakantie afronden.
Voor komend schooljaar is van de oudergeleding Sandra van der
Linden aftredend.
Zij stelt zich herkiesbaar.
Hebt u ook interesse, neem dan voor 9 juni 2017 contact op met:
Marian Bolte secretaris MR - telefoonnummer: 681273
email: mbolte@kempenkind.nl
Kandidaatstelling geschiedt via aanmeldingsformulier verkrijgbaar bij de secretaris
van de MR.
Wanneer er geen nieuwe aanmeldingen zijn, wordt Sandra van der Linden automatisch herkozen. Er komen dan geen nieuwe
verkiezingen.

Goed doel
Als school zetten wij ons steeds in voor groepen die het minder goed hebben dan wij.
Voorheen was ons goede doel Kwagala, waar we na enkele jaren mee gestopt zijn.
Dit schooljaar hebben we een nieuw goed doel gekozen, nl. een dovenschool in Kampala in Oeganda.
U heeft vast wel eens van dit project gehoord bijv. middels de septemberwandeling voor Oeganda hier in Hoogeloon.
Dit project is opgestart door An Wouters.
In alle groepen is op 16 mei een presentatie gehouden om te laten zien hoe het er op de betreffende school aan toe gaat en waar
het geld dat wij bij elkaar brengen voor gebruikt wordt.
N.a.v. de presentatie kwamen er veel vragen die door An beantwoord werden, want zij kan vertellen wat zij daar gezien en beleefd
heeft.

Aan het einde van de ochtend werd door Esmee Bolte uit groep 7 aan An Wouters een
cheque overhandigd met het mooie bedrag van € 734,70.
Dit bedrag hebben de leerlingen een paar jaar geleden al verdiend met de verkoop van
kerstkaarten.
Dat heeft toen zo’n mooi bedrag opgebracht dat wij daar drie jaar een goed doel van
konden steunen.
Volgend schooljaar starten we weer een nieuwe actie voor ons goede doel.

Nieuwe leerlingen
Instromers in onze kleutergroepen gedurende de maand mei:
Lotte de Rooi 1/2A
Rens van der Vegt 1/2B
Veel plezier op onze school!

Uitnodiging voor de bedankochtend van basisschool de Vest
Deze uitnodiging is voor alle ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, kennissen, kortom alle mensen die op een of andere manier actief
geweest zijn bij een activiteit op onze school.
Omdat we iedereen willen bereiken staat deze uitnodiging ook in ’t Hoogeloontje.
We nodigen u uit, op woensdag 28 juni om 10.30 uur in de speelzaal van de Vest.

Onder het genot van een kopje koffie met een koek, kunt u genieten van de kinderen, die u op hun eigen manier willen bedanken
voor uw inzet.
Team en kinderen van Basisschool de Vest

Activiteiten komende maand
Schoolreis
Op dinsdag 13 juni gaan we met de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
U kunt vast rekening houden met de volgende vertrek en aankomsttijden:

De kinderen van groep 1 en 2 vertrekken om 10.00 uur vanaf de Speulwaai.
We verwachten ze om ca. 15:30 uur terug op school.

De kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 vertrek om 9.00 uur vanaf de Speulwaai per bus. We verwachten ze om ca. 17.00 terug.
De kinderen van groep 7 vertrekken om 9.00 uur vanaf de Speulwaai. We verwachten ze om ca. 18.45 uur terug.

Meer informatie over de locatie en wat mee te nemen krijgen de kinderen per brief mee naar huis.

Groep 1-2
We starten op 29 mei met het thema: Op reis.
Tijdens dit thema besteden we ook aandacht aan verkeer. We gaan dan een
verkeerswandeling maken.
Binnen dit thema past ook de schoolreis en werken we naar de zomervakantie toe.
We zijn uitgenodigd door het Pius X college, om Oudhollandse spelen te doen.
Op vrijdag 16 juni gaat groep 1/2B en op dinsdag 20 juni is groep 1/2A aan de
beurt.
We zoeken ouders die mee willen. Het duurt de hele ochtend.
Mocht u willen rijden, stuur dan een mailtje naar de leerkrachten van uw kind.

Groep 5/6
Fanfare Wilhelmina
Op vrijdag 9, 16, 23 en 30 juni komt fanfare Wilhelmina muzieklessen verzorgen in groep 5.
Verjaardag:
Op donderdag 8 juni vieren juf Ankie en juf Kim hun verjaardag in de klas.

Groep 7
1 juni: Uitreiking verkeersdiploma’s door wethouder Wim v.d. Linden.
20 juni: 13.30 – 14.30 uur; auteur Martine Lettrie op bezoek in het kader van het
leesbevorderingsproject “Schrijver in de klas”.
22 juni: Gildemiddag groep 7; o.l.v. Gilde St. Joris en Gilde St. Sebastiaan sluiten we
het project “Doar hedde de Guld” op actieve wijze af in het Gildebos.
23 juni: Verjaardag meester Kees in de klas.
26 juni: Koningsschieten Gilde. Kinderen van groep 7 zijn uitgenodigd om op hun
vrije dag tijdens Hoogeloon kermis als gast daarbij aanwezig te zijn. ( V.I.P. arrangement)

Groep 8
Dinsdag 6 juni: Militairen in de klas.
In groep 8 komt een militair een gastles geven, waarin hij het een en ander vertelt over zijn leven als
militair.
Maandag 12 juni tot en met donderdag 15 juni gaat groep 8 op kamp naar Westerhoven.
Als begeleiding gaan mee: Juf Margo en juf Ria en de stagiaires Thijs, Jochem en Iris.
Maandag 19 juni: Juf Ria viert haar verjaardag.
Woensdag 21 juni: de kinderen die naar het Rythovius-college gaan, worden ’s middags daar verwacht om kennis te komen maken.
Donderdag 22 juni: de kinderen die naar het Pius X-college gaan, worden om 9.00 uur daar verwacht om kennis te komen maken.
Vrijdag 23 juni: excursie naar waterschap de Dommel. De kinderen gaan dan op de fiets naar Hapert om het waterzuiveringsstation
te bekijken.

Mededelingen partners Brede School - overig
Centrum voor Jeugd en Gezin - bereikbaarheid
Het CJG+ is er voor alle vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien
van kinderen tot 18 jaar.
Indien u het fijn vindt dat er een professional meedenkt in de opvoeding en/of het opgroeien van uw kind(eren),
neem dan gerust contact met ons op.
CJG+ de Kempen heeft een vernieuwde website: www.cjgplusdekempen.nl.
U kunt daar eerst een kijkje nemen, mogelijk treft u op de website al het antwoord op uw vraag.
Vanaf 08 mei 2017 is het Centrum voor Jeugd en Gezin + (CJG+) de Kempen telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00u tot
12.30u. Het nieuwe telefoonnummer is 0497 745544.
CJG+ de Kempen kan tussen 10.00u en 12.30u gebeld worden voor opvoed- of opgroei vragen met betrekking tot uw kind(eren) tot
18 jaar. U krijgt een medewerker van de Frontoffice Informatie & Administratie aan de telefoon. Deze probeert u zo goed mogelijk
vooruit te helpen of zorgt dat uw vraag op de juiste plek binnen het CJG+ terecht komt.
Buiten kantoortijden kunt u bij alleen spoed / crisis rondom jeugdigen contact opnemen met Spoed4Jeugd op 088-0666999.

Voor ouders die gebruik maken - of gaan maken
van de opvang op basisschool de Vest
Wilt u meedenken over het beleid van onze kinderopvang? Dat kan!

Binnen de Wet Kinderopvang is de inspraak voor ouders geregeld via zogeheten oudercommissies. Iedere opvanglocatie heeft een
oudercommissie die de ouders van de betreffende locatie vertegenwoordigt bij Nummereen.
Voor de locatie in Hoogeloon op basisschool de Vest zijn we op zoek naar ouders die zitting willen nemen in de oudercommissie.
.
Wilt u deelnemen aan de oudercommissie? Of liever eerst meer informatie? Laat dit dan weten aan de teamleider
l.vangisbergen@nummereen.com of de pedagogische medewerker op de groep.

NIEUWS VAN NUMMEREEN
In de week van 15 mei vierden we tijdens onze jaarlijkse feestweek de verjaardag van onze pedagogisch medewerkers. Het was
een gezellige week en het weer hielp daarbij goed mee. De kinderen hebben verschillende leuke en lekkere activiteiten gedaan.
Bedankt allemaal voor jullie gezelligheid!
Op woensdag 10 mei vond de Kinderraadsvergadering plaats. Een aantal kinderen van verschillende bso locaties vergaderden
samen met onze operationeel directeur over de Clup. Wat vinden ze zo leuk op de Clup en hebben ze misschien nog andere
ideeën of wensen? Het was een goede vergadering en er wordt al nagedacht over enkele nieuwe ideeën!

En de tijd vliegt want…. met ingang van 28 augustus neemt het peuterprogramma haar intrek in de basisschool. Tegelijk met het
peuterprogramma verhuist ook de bso. Maartje en Anny blijven de vaste gezichten van het peuterprogramma en de bso. We
verwachten dat deze verandering zorgt voor een nog intensievere samenwerking tussen beide partijen en kijken er dan ook beiden
naar uit!

Beste ouders, verzorgers,

U heeft vast al vaker gehoord dat lezen en voorlezen erg belangrijk zijn en invloed hebben op de
leerprestaties van kinderen.
Op school wordt al veel geïnvesteerd in leesbevordering.
Leesbevordering oftewel leesplezier bij kinderen kan zorgen voor het halen van betere schoolresultaten.
Ook u als ouder, verzorger kunt een belangrijke rol vervullen.
Zo heeft ( voor)lezen effect op de woordenschat van kinderen. Enkel door 15 minuten per dag te lezen,
leren kinderen 1.000 nieuwe woorden per jaar extra.
Ook heeft ( voor)lezen een positief effect op spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.
Verder kan samen lezen natuurlijk ook erg ontspannend en gezellig zijn, kinderen leren over de wereld om
hen heen. Samen genieten!
Stel ook eens vragen aan uw kind over het boek of verhaal dat het aan het lezen is of welke voorgelezen is: ‘waar gaat het
verhaal over?’ ‘Wie zijn de hoofdpersonen in het boek?’ ‘Wat vond je wel/niet leuk aan het verhaal? En vertel eens waarom?’
Ook op deze manier stimuleert u de woordenschat van uw kind.

In de bibliotheek zijn prentenboeken, verhalenboeken maar ook een ruime keuze aan informatieboeken aanwezig! Voor ieder
kind iets wat bij hem past!
Laten we samen onze kinderen de kans geven die ze verdienen om een goede lezer te worden!
Met vriendelijke groet,
Jill Billekens, Leesmediaconsulent Basisschool de Vest - Hoogeloon

Mededeling van het 4 mei comité Hoogeloon
We kunnen weer terug zien op een mooie dodenherdenking, mede door de bijdrage van de leerlingen van groep 8. Zij hebben weer
mooie gedichten en gedachten geschreven en voorgelezen.
De gedichten en gedachten zijn geplaatst op Hoogeloon.info
Hartelijk dank voor de belangstelling en jullie bijdrage.

