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Herfsttoernooi handbal
Handbalvereniging de Sprint heeft laten weten dat er dit jaar wegens
omstandigheden geen herfsttoernooi georganiseerd gaat worden. Wij vinden dit als
school natuurlijk erg jammer. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met een aantal
teams uit de groepen 5 t/m 8 deelnemen.

Anti-pest beleid De Piramide
In de maand oktober staat de volgende poster centraal in alle groepen:
Beste meester,
Er wordt gepest in de klas. U merkt het misschien niet. Want we
doen het stiekem. We fluisteren ‘dikkie dik’, en wijzen naar zijn
dikke buik en hoofd. We lachen hem uit. U weet wel wie ik
bedoel. Hij maakt zelf altijd grapjes om zijn gewicht. Maar ik
weet nu hoe hij zich echt voelt. Ik heb hem horen huilen in de
wc’s. Daar schrok ik van: ik dacht dat hij het niet erg vond, dat
pesten. Eigenlijk maakt het me helemaal niet uit hoe hij eruit
ziet. Want hij is heel aardig en grappig! Ik wil hem graag helpen.
Als ik met mijn vrienden nu eens vaker met hem ga spelen. Dan
kunnen we samen lachen. En voelt hij zich niet meer zo alleen.

BoS gesloten
Op woensdag 10 oktober zal de BoS wegens omstandigheden gesloten zijn.

Brandhout
Bij de speelplaats hebben we flink wat
brandhout liggen. Dit mag gratis opgehaald
worden. Hiervoor geldt wel, alles meenemen!
Belangstellenden kunnen zich melden bij Rob,
Toon of Peggy.

Studiedag groep 1-2 (26 september)
Op 26 september hebben de kinderen van groep 1-2 een dagje vrij gehad. De juffen
hebben deze dag nuttig besteedt. Twee van hen zijn op een andere school gaan
kijken hoe er met de methode ‘Sil op school’ wordt gewerkt. Dit om ideeën op te
doen en ervaringen uit te wisselen. De andere juffen hebben zich op school verder
verdiept in deze methode. Hierbij hebben ze gekeken naar de observatieformulieren
en hoe ze de methode het beste in kunnen zetten op de verschillende niveaus. Door
de observatieformulieren te gebruiken in de groep krijgen we de kinderen beter in
beeld. Hierdoor kunnen we de kinderen bieden wat ze nodig hebben. Dit is namelijk
niet altijd voor ieder kind hetzelfde. De aankomende tijd gaan we hiermee verder
aan de slag met elkaar en in de groep.

Studiedag maandag 22 oktober
Zoals u op de kalender heeft kunnen zien hebben we op maandag 22 oktober een
studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. Maar, wat doen we als team nu eigenlijk
op deze studiedag?
Vorig schooljaar hebben we een nieuwe visie geformuleerd. Maar wat betekent
deze visie voor ons zelf, voor de kinderen en voor de ouders van onze school? Wat
willen we anders doen? Hoe pakken we dit op?
Samen met het bureau Onderwijs Maak Je Samen gaan we deze dag antwoord
geven op onder andere deze vragen. Aan het einde van de dag hebben we voor
onszelf helder waar de focus voor de komende periode op komt te liggen. Dit zullen
we met u delen in de volgende FlexFlits.

Lotgenotengroep 'kinderen en echtscheiding' Prodas
Na de herfstvakantie start een lotgenotengroep voor kinderen uit de groepen 3, 4, 5,
6, 7 en 8 die te maken hebben met een echtscheiding. De lotgenotengroep geeft
kinderen de gelegenheid open te communiceren over hun ervaringen en
gevoelens, vragen te stellen die ze nog hebben, hun eenzaamheid te verminderen,
herkenning te vinden bij anderen en hun eigen kracht aan te boren om met de
scheiding van hun ouders om te gaan. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt
dat dergelijke groepen een positieve invloed hebben op het welbevinden van
kinderen.
We moeten er wel rekening mee houden dat een lotgenotengroep niet altijd dé
oplossing is voor álle scheidingskinderen:
- sommige kinderen voelen zich niet op hun gemak wanneer ze hun
eigen ervaringen moeten delen met anderen.
- er zijn kinderen die op school absoluut niets willen horen over de
situatie thuis. Ze gaan vooral graag naar school omdat daar alles
hetzelfde is gebleven, terwijl thuis zo veel veranderd is.
- voor kinderen met meervoudige problematiek is wellicht de
lotgenotengroep niet geschikt, maar moet er worden gezocht naar
een andere vorm van hulp.
De bijeenkomsten voor de groepen zijn gepland op maandagmiddag van 13.00 uur
tot 14.30 uur op basisschool St. Lambertus. De kinderen komen bij elkaar op
maandag 5, 12, 19, 26 november, 10 en 17 december. De begeleiders zijn Suzan van
Lieshout en Karin van Bree.
Wilt u uw kind aanmelden voor deze groep? Neem dan via mail vóór 8 oktober
contact op met de contactpersoon van onze school, juf Wendy (leerkracht groep 6
maandag- dinsdag-vrijdag). U krijgt dan een mail met informatie over de
lotgenotengroep en aanmeldingsformulier, waarmee u uw kind zelf moet
aanmelden. Natuurlijk is het voor het kind belangrijk te weten dat beide ouders
achter de aanmelding staan. Dat wil zeggen: het voelt voor een kind fijner als beide
ouders het goed vinden dat het kind kan deelnemen aan de lotgenotengroep!
Let op: Aanmelden wil niet zeggen dat het kind automatisch geplaatst wordt. Na
aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Op maandag 22
oktober vinden deze intakegesprekken plaats op basisschool St. Lambertus,
Zonnehof 2 in Asten. Wilt u meer informatie over deze groep of uw kind aanmelden?
Neem gerust contact op met juf Wendy: wendy.jansen@prodas.nl

Nieuwe gezichten dit schooljaar
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lieke van de Beek en ben 17 jaar. Ik ben een nieuwe
stagiaire op de Piramide. Ben nu bezig met de PABO aan
Hogeschool de Kempel, hiervoor heb ik de HAVO afgerond op het
Peellandcollege in Deurne. Zelf kom ik ook uit Deurne.
Dit wordt mijn eerste jaar op de Kempel, dus ook mijn eerste jaar als
stagiaire, op jullie school. Mijn eerste groep die ik les ga geven is
groep 1-2 bij juffrouw Joyce, hier zal ik het komende half jaar les
geven. Ik kijk er enorm naar uit om veel te weten te komen over het
vak, kennis te maken met de praktijk en leren van mijn mentor maar
ook van de kinderen.
Tot ziens in de schoolgangen!
Lieke van de Beek.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Manon Aarts, ik ben 19 jaar oud en woon in Deurne. Dit
jaar ga ik iedere dinsdag stagelopen in groep 7 bij juf Ivonne. Ik zit nu in
het eerste jaar van Hogeschool de Kempel (pabo). Hiervoor heb ik de
opleiding onderwijsassistent afgerond, waar ik met plezier op terugkijk.
Ik hoop dat we er samen een leuk en leerzaam jaar van gaan maken.
Spreek me gerust aan (ik houd wel van een praatje 😉).
We zien elkaar snel!
Groetjes,
Juffrouw Manon

Hoi allemaal,
Mijn naam is Femke Paans. Ik ben 20 jaar oud en woon in
Deurne samen met mijn ouders, jonger zusje en onze hond
Senna. In mijn vrije tijd ga ik het liefst iets met mijn vriendinnen
doen, maar met Senna naar het bos is ook niet verkeerd! Heel
sportief ben ik niet, dus dat gedeelte slaan we maar snel over…
Ik studeer aan Hogeschool De Kempel in Helmond en inmiddels
ben ik begonnen aan mijn 2e studiejaar. Aankomend
schooljaar zal ik op dinsdag stage lopen bij jullie op school. Je
kunt me vinden in groep 6 bij juffrouw Wendy.
Ik heb er natuurlijk ontzettend veel zin in. Tot op het schoolplein
of in de wandelgangen!
Groetjes,
Femke Paans

Samenstelling leerlingenraad schooljaar 2018-2019
Ook dit schooljaar hebben we op onze school een leerlingenraad. Het doel van de
leerlingenraad is om leerlingen binnen de school een stem te geven. Ze leren om het
gesprek aan te gaan met elkaar, met de leerkrachten en de directie van de school.
Zo proberen ze samen iets voor elkaar te krijgen. Leden van de leerlingenraad leren
om verantwoordelijkheid te dragen in de school als minimaatschappij. Ze
vertegenwoordigen de kinderen van de school. Kinderen uit groep 5 t/m 8 konden
zich hiervoor opgeven. Na een spannende verkiezing in de groepen zijn de kinderen
die dit schooljaar in de leerlingenraad zitten bekend. Zij stellen zich in de bijlage van
de FlexFlits aan u voor.

WeCycle
Zoals u in de vorige FlexFlits heeft kunnen lezen, zijn wij gestart met WeCycle.
Als school moet je een minimaal aantal van 75 apparaten ( per school) inzamelen
om in aanmerking te komen voor een vergoeding.
Helaas hebben wij dit aantal nog niet bereikt!
Mocht u thuis nog een kapot apparaat hebben liggen, gooi deze dan niet weg.
Lever de kapotte apparaten in op school. Fe box kun je vinden bij groep 8.
De actie loopt tot en met 9 november. We hopen tegen die tijd genoeg apparaten
in de box te hebben zitten, zodat we de vergoeding kunnen ontvangen.

Jantje Beton
Vorig schooljaar hebben we als school meegedaan
aan de Jantje Beton loterij.
In totaal zijn er 393 loten verkocht. Dat houdt in dat
we €589,50 hebben opgehaald! Een groot
compliment aan alle leerlingen die hun steentje
bijgedragen hebben.
Dit jaar vindt de loterij plaats tussen 22 mei en 5 juni.
We hopen dan weer zo’n mooi bedrag op te halen.

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Geachte ouder/verzorger,
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’
centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’.
Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk
vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met
de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!
Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Brunawinkel en levert de kassabon in op school bij juf Joyce (vóór 1 november 2018).
Zij levert de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op
en de school ontvangt een waardebon.
De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we
samen! Kijk voor de actievoorwaarden op www.bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met juf Joyce of een Bruna-winkel.

BoS

= BoS
Beste ouders,
Sinds ruim een jaar heeft de “Vlieger’ een ‘Bibliotheek op School’.
De Bibliotheek op School is een initiatief van Bibliotheek Helmond-Peel. Alle kinderen
die lid zijn van deze bibliotheek kunnen gebruik maken van de BoS. Is uw kind nog
geen lid, dan kunt u een pasje aanvragen bij de bibliotheek of bij één van onze
bibliotheekmedewerkers op school ( Peggy/ Aquilien) Zij kunnen ervoor zorgen dat
voor uw kind een gratis bibliotheekpasje wordt gemaakt.
Binnen de BoS zijn er een paar regels waar iedereen, die gebruik maakt van deze
BoS, zich aan moet houden:
1. Er worden geen boeken uitgeleend zonder pasje.
- Je pasje is ook bruikbaar in de bieb in het Cultuurcentrum.
2. Er worden alleen boeken geleend tijdens de openingstijden of de speciale
tijden. ( = voor leerkrachten)
3. Bij het lenen van een boek, krijg je een uitleenstrookje. Dit strookje is je bewijs
dat je het boek geleend hebt.
4. Boeken die je leent bij de BoS, moeten ook daar worden teruggebracht.
Wanneer je het boek niet terugbrengt, moet je het boek betalen.
- De bibliotheek stuurt je een herinnering, als je de boeken niet op tijd
terugbrengt. Komt het boek niet terug, dan krijg je een factuur van het
boek.
5. Boeken die ingeleverd worden, dienen in de inleverkist gedeponeerd of
persoonlijk aan de balie worden ingeleverd. De inleverkist staat VOOR de balie
tijdens openingstijden.
- Is de kist vol, dan kun je het boek alleen persoonlijk afgeven!!
6. Inleveren NA openingstijden kan helaas niet meer.
- Mocht u of uw kind het boek toch kwijt willen, dan moet hij of zij het
boek persoonlijk afgeven bij Peggy of Aquilien.

Nog vragen? Neem gerust contact op met
Aquilien van Stiphout of Peggy de Beer

“Lezen en school, leuker kunnen we het niet maken.”

