Oktober 2019

Inspectiebezoeken
Op donderdag 26 september en maandag 30 september 2019 zijn respectievelijk Basisschool EigenWijs als SBO De
Verrekijker bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. Door middel van groepsbezoeken en gesprekken met het
aansturingsteam, leerkrachten en leerlingen van de beide scholen heeft de Inspectie zich een beeld gevormd van de
kwaliteit van het onderwijs. Beide scholen hebben een prima resultaat behaald. Wij zijn in afwachting van het
rapport per school naar aanleiding van het bezoek en zullen de bevindingen uiteraard met de betreffende ouders te
zijner tijd delen.

Nationale Onderwijsweek 2019
De Stichting Nationale Onderwijsweek (NOW) ziet onderwijs als de motor voor leven, leren en werken. Daarom
organiseert de stichting ieder jaar in de eerste week van oktober de Nationale Onderwijsweek waarin de pracht en
de kracht van onderwijs centraal staat.

Thema 2019 is : ‘De schoonheid van het vak’.

Dag van de Leraar

Datum: maandag 7 oktober 2019
De 'Dag van de Leraar' is de Nederlandse variant van de internationale World Teachers' Day
(jaarlijks op 5 oktober).
De 'Dag van de Leraar' valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in
Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs.
"Onderwijs is zowel een mensenrecht op zich als een onontbeerlijk middel om andere mensenrechten te realiseren.
Als een hefboomrecht is onderwijs immers het voornaamste hulpmiddel dat economisch en sociaal
gemarginaliseerde volwassenen en kinderen in staat stelt om zichzelf uit de armoede te halen en de middelen te
verwerven om ten volle deel te nemen aan het leven van hun gemeenschap. Onderwijs is essentieel om vrouwen in
staat te stellen voor zichzelf op te komen, kinderen te beschermen tegen uitbuiting, gevaarlijk werk en seksuele
uitbuiting, mensenrechten en democratie te bevorderen, het milieu te beschermen en de bevolkingsgroei onder
controle te houden. Meer en meer wordt onderwijs erkend als een van de beste investeringen die een overheid kan
doen. Maar het belang van onderwijs ligt niet enkel op praktisch vlak: een goed opgeleide, verlichte en actieve geest,
in staat vrij en op vele gebieden rond te dwalen, is een van de vreugden en beloningen van het menselijk bestaan."

Ontmoetingsavond Basisschool EigenWijs druk bezocht
Op donderdag 19 september 2019 vond de ontmoetingsavond van Basisschool EigenWijs plaats. Leerlingen, ouders
en leerkrachten konden elkaar ontmoeten en zicht krijgen op wat er in het schooljaar aan bod komt. Ook dit jaar
leidden de leerlingen hun eigen ouder(s) vol enthousiasme rond! Dit zorgde voor een grote opkomst. In de afgelopen
weken hebben de leerkrachten met de leerlingen besproken wat ze op deze avond zouden kunnen vertellen. Het
ging er dan om wat er in de klas te zien is en welke afspraken er gemaakt zijn in de groep. Ook kwamen de
verschillende vakgebieden aan bod. Uiteraard waren de leerkrachten op deze avond aanwezig om verdere vragen te
beantwoorden. Het was mooi om te zien hoe de leerlingen hun rol als 'gids' serieus namen. De jongste leerlingen
vertelden hun verhaal enthousiast aan de hand van een fotoblad. Ook ouders toonden zich onder de indruk van de
wijze waarop hun kind het verhaal vertelde. In de centrale hal stond koffie, thee, ranja en een koekje klaar. Ook onze
partners hebben zich deze avond gepresenteerd: Kinderopvangorganisatie Nummereen, Brede School Veldhoven, de
GGD en Stichting Leergeld. De leden van de Schoolraad waren eveneens aanwezig, om vragen van ouders te
beantwoorden. Mocht u naar aanleiding van de avond nog aanvullende of inhoudelijke vragen hebben, kunt u zich
uiteraard wenden tot de leerkracht(en) van uw kind.

Kennismakingsavond SBO De Verrekijker groot succes
Het team van De Verrekijker heeft een groot aantal ouders mogen ontmoeten tijdens de informatieavond op
donderdag 19 september jl. op school. Deze ontmoeting bood de gelegenheid om kennis te maken met zowel de
teamleden van school als ook de andere ouders uit de groep. We zijn blij dat we zoveel ouders hebben mogen
begroeten! Mocht u, naar aanleiding van deze avond, aanvullende vragen hebben of u willen aanmelden voor een
ondersteunende rol (activiteitencommissie, klassenouders, etcetera) kunt u zich uiteraard wenden tot de leerkracht
van uw kind!

Ontruimingsoefening

Op donderdag 24 oktober a.s. staat er een ontruimingsoefening gepland. Dit houdt in
dat we in de praktijk gaan oefenen wat de acties zijn bij een ontruiming. De leerlingen
worden vooraf voorbereid, zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt.

Rookbeleid
Tabaksrook vormt een risico voor de gezondheid van kinderen en volwassenen.
Daarom verzoeken we u in het bijzijn van kinderen niet te roken. In het gebouw, maar ook op de schoolpleinen en
de omgeving geldt een volledig rookverbod.

Bijlage(n):
-

Infoavond GGD bedplassen/broekpoepen
Flyer Sjors Creatief Kick Off

Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Informatieavond GGD

s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze
reuk. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak
van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen.
Daarom organiseert de GGD informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Zindelijk zijn
Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar
de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van de 4
tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4
jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders.
Infoavonden
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12
november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van
jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende
manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.
Praktisch
De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de
Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers).
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in
Eindhoven.
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer
22.00 uur en de kosten zijn 3 euro.
Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.
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Allerlei leuke activiteit

Volg ons op:

Wil je meedoen aan de Kick-off Sjors Creatief? Ga dan naar:
www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen en schrijf je nu in!

