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SCHOOLKALENDER
In de kalender staan zoveel mogelijk de data die tot nu toe bij de directie bekend
zijn. Enkele data zijn t.o.v. voor de vakantie aangepast. In groep 6 staat de ouderavond gepland op ma. 10 september. Dit moet dinsdag 11 september zijn. De ouderavond van groep 8 is verzet van 13 naar 18 september. Dit in verband met een avond
van het voortgezet onderwijs. Deze datum staat al wel goed op de uitgereikte kalender. Toekomstige aanpassingen vindt u natuurlijk op de website of in De Wijzer.
HALLO ALLEMAAL.
Ik ben Juf Dian van Hoof, ben 20 jaar en woon in Budel.
Ik ben 4de jaars PABO studente. Ik houd erg van lezen en doe al enkele
jaren actief jazzballet/streetdance.
Voor velen van jullie ben ik een bekend gezicht. Drie jaar geleden heb ik
op deze school mijn eerste stage gelopen. Eind vorig schooljaar ben ik
teruggekomen en heb ik de laatste maanden gymles gegeven aan groep 3
t/m 8. Nu ben ik al enkele weken gestart in groep 8 gedurende de maandag, dinsdag
en woensdag. Ik hoop samen met de desbetreffende leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers er een spetterend schooljaar van te gaan maken.
Met vriendelijke groet, Juf Dian
AFSPRAKEN VOOR DE MAAND

SEPTEMBER

3 september

Infoavond groep 5 : 19.00 uur

4 september

Infoavond groep 3: 19.00 uur

5 september

Infoavond groep 7: 19.00 uur

6 september

Infoavond groep 4: 19.00 uur

11 september

Infoavond groep 6: 19.00 uur

18 september

Infoavond groep 8: 19.00 uur

25 september

Vergadering Mr

PEUTERZAAL “DE KRUIMELHOEK
De Kruimelhoek valt onder Peuterdorp, een onderdeel van een voorschoolse voorziening in de gemeente Cranendonck. Peuterdorp werkt samen met de
basisscholen van Cranendonck, zodat uw peuter straks goed voorbereid is op de basisschool. Meer gegevens kunt u vinden op de website:
http://peuterdorp.nl/home.html

Redactie:
directiedewereldwijzer@skozok.nl
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HARDLOOPWEDSTRIJD op 16 september!?
Laat maar eens zien dat jij wel een partijtje kunt hardlopen!
Je kunt in je eentje meedoen, maar nog leuker is het om je
vrienden en vriendinnen uit te dagen. Of geef je samen op met je klas of je voetbalteam en kijk
dan eens wie de beste is! Deelname aan de loopwedstrijd is helemaal gratis. De winnaars (jongens
en meisjes een aparte categorie) worden uiteraard beloond met een attentie, maar iedereen
krijgt als aandenken een herinnering mee naar huis. Redenen genoeg om je snel op te geven dus!
We hebben bij het sportpark De Braken 1 ronde van 400 meter voor jullie uitgezet:
400 meter ( voor jongens en meisjes tot en met groep 3 en 4)
800 meter ( voor jongens en meisjes groep 5 en 6)
1200 meter (voor jongens en meisjes groep 7 en 8)

Start van wedstrijden: om 09:45 uur bij het sportpark De Braken, De Branten 15 6027 NL
in Soerendonk. Je kunt je inschrijven via www.inschriiven.nl
Onder de voorinschrijvers (tot en met 9 september) wordt een tombola gehouden! Prijzen liggen na
de wedstrijd klaar in de tent.
Ook kun je inschrijven door inschrijfformulier in te invullen en opsturen naar
Loopgroep Cranendonck, Meester Strijbosstraat 29 6001 ST Weert
Als je meer informatie wil kun je bellen met Henk Snijders van Loopgroep Cranendonck, tel. 06-12469084, of kijk op onze website
www.loopgroeperanendonck.nl.
WEERBAARHEIDSTRAINING KINDEREN 7 - 9 JAAR EN 10 - 12 JAAR
Punt Welzijn biedt in oktober/november 2012 een weerbaarheidstraining
aan voor kinderen van 7 - 9 jaar en voor kinderen van 10 – 12 jaar.
Tijdens deze trainingen, gebaseerd op Rots en Water, wordt er middels fysieke technieken gewerkt aan:
stevig staan, inzetten van houding, uitstraling en stemgebruik, eigen grenzen stellen, de grenzen van de ander
herkennen en respecteren, betrouwbaar zijn en de ander versterken.
De training is bedoeld voor kinderen van 7 – 9 jaar en 10 – 12 jaar, die extra ondersteuning nodig hebben in
het weerbaar tegemoet treden van hun omgeving en wiens zelfvertrouwen gestimuleerd moet worden.
de training bestaat uit 6 lessen van anderhalf uur
we werken in kleine groepen
er vindt een intakegesprek plaats van ca. 15 minuten
na elke les ontvangen de ouders/verzorgers een mail waarin staat wat er
gedurende de les is gedaan
ouders/verzorgers kunnen tussentijds via de mail of tijdens een gesprek vragen
stellen en reageren
eindevaluatie per kind
data en locatie:
- kinderen 7–9 jaar: 23 – 30 oktober en 6 – 13 – 20 – 27 november 2012 van 16.00 – 17.30 uur,
wijkaccomodatie Keenter hart, St. Jozefskerkplein 3 in Weert.
- kinderen 10–12 jaar: 23 – 30 oktober en 6 – 13 – 20 – 27 november 2012 van 16.30 – 18.00 uur,
gymzaal Boshoven, de Burght 100 in Weert.
de kosten bedragen € 150,- per kind
Aanmelden kan tot 12 oktober 2012 middels het aanmeldformulier op onze website www.puntwelzijn.nl (links
klikken op Jeugd en Jongeren).
Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Punt Welzijn 0495-697900.

