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Geen voetbaltoernooi in
de herfstvakantie…….
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Werkplekleren in de
praktijk
Voor de zomervakantie en ook woensdag
jl. hebben we tijdens de
studiebijeenkomsten met ons team
gesproken over diverse leervragen.
Centraal daarin staat het eigenaarschap
van kinderen en onze rol als professional
daarin. Dit alles geplaatst binnen de
opvattingen van passend onderwijs. De
leervragen die wij ons daarbij zelf stellen,
maakt de inhoud van onze
studiemomenten zeer interessant en
brengt ons eigen denken en handelen in
de dagelijkse praktijk in beweging.
We worden daarbij ondersteund door
professionals van het bureau Veerkracht
uit Roermond.
Dinsdag en donderdag a.s. komen 2
medewerkers van dat bureau ons in de
praktijk observeren en adviseren. Dit zgn.
werkplekleren in de praktijk, geeft ons als
professionals mogelijkheden/handvatten
om het onderwijs nog beter af te stemmen
op de veelzijdige werkelijkheid en nog
optimaler om te gaan met de diversiteit
van kinderen.
U begrijpt dat we zeer betrokken en
nieuwsgierig bezig zijn met die
ontwikkelpunten, in het belang van uw
kind(eren) en het Kindcentrum in totaal.
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(ingekomen brief commissie
schoolvoetbal)
Beste kinderen/ouders,
Hierbij willen wij jullie laten weten dat het
zaaltoernooi voor de basisscholen dit jaar
niet doorgaat.
De redenen hiervoor zijn dat de animo de
laatste 5 jaren enorm is gedaald en het
daardoor bijna niet mogelijk is om een
representatief toernooi te organiseren.
Afgelopen jaar 12 scholen van de 28 die 1
of meer teams hadden aangemeld, over
drie toernooidagen 40 teams. Enkele jaren
geleden waren dat er nog 80.
Oorzaken kunnen zijn alle zaken die ook
in de herfstvakantie worden georganiseerd
zoals JIBB, voetbalclinics bij Helmond
Sport of PSV en dergelijke. Ook gaan veel
mensen nog even op vakantie in een
relatief goedkope periode.
Wij zijn inmiddels in gesprek met JIBB om
te kijken of we op de een of andere manier
een doorstart kunnen maken in een
misschien aangepaste vorm. Maar in de
Herfstvakantie zeker nog niet. Ook
beraden wij ons over het veldtoernooi
waarin we dezelfde trend zien als bij het
zaaltoernooi. Mochten wij nieuws hebben
dan houden wij jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groeten, namens de
commissie schoolvoetbal,
Jaap den Haan
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Bent u ons nieuwe
GMR-lid?
Alle basisscholen van de Stichting
Openbaar Onderwijs Helmond hebben
een medezeggenschapsraad (MR), waarin
ouders en personeel vertegenwoordigd
zijn. Op bovenschools niveau functioneert
de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) primair
onderwijs, waarin alle
medezeggenschapsraden
vertegenwoordigd zijn.
De GMR is samengesteld uit ouders en
medewerkers van de verschillende
basisscholen van de Stichting Openbaar
Onderwijs Helmond. In de GMR is het
aantal ouders en medewerkers gelijk. De
GMR-leden nemen zitting in de GMR voor
een periode van drie jaar. De GMR heeft
jaarlijks zes vergaderingen en twee
bijeenkomsten met het Bestuur.
De voorzitter en secretaris vormen het
dagelijks bestuur van de GMR. Zij hebben
overleg met de directeur primair onderwijs,
die tevens aanwezig is bij de GMRvergaderingen, om actuele zaken te
bespreken en toe te lichten.
De GMR heeft als beleid dat advies- en
instemmingaanvragen zoveel mogelijk
eerst in oriënterende zin besproken
worden. Pas in een volgende vergadering
wordt een advies geformuleerd of
ingestemd met het voorstel. Op deze wijze
zijn de leden in de gelegenheid het
onderwerp met hun achterban te
bespreken. Leden van de GMR hebben
zitting zonder last of ruggespraak.
Verreweg het grootste deel van de
adviesaanvragen wordt op deze wijze
behandeld.
Kindcentrum Sprengersstraat 1, 5708 EV Stiphout
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De te behandelen stukken worden
aangeleverd door medewerkers binnen de
stichting die hier bevoegd en
verantwoordelijk voor zijn. Daar waar
nodig hebben deze medewerkers of heeft
het college van bestuur de ruimte
gekregen om stukken toe te lichten. Vaak
worden op deze momenten kritische
vragen gesteld; dit alles met het doel het
functioneren van de stichting te
optimaliseren.
Niet over alle onderwerpen wordt door de
GMR een formeel advies uitgebracht. De
GMR houdt zich ook met andere
onderwerpen bezig, in onderlinge
discussies of gedachtewisselingen, of in
overleg met medewerkers van de stichting
of het college van bestuur.
Door het aftreden van ons GMR-lid
oudergeleding, zoeken wij voor De
Lindt onder onze ouders een nieuw
GMR-lid. Bent u
Iemand die inhoudelijk goed op de
hoogte is van ontwikkelingen op
onderwijsgebied?
Iemand met financiële
deskundigheid?
Iemand met deskundigheid op het
gebied van personeelsbeleid?
Meld u dan bij meneer René of bij juf
Trudy. Ook met vragen kunt u bij ons
terecht.
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Jeugddisco Stiphout

Knuffelspreekuur

Op vrijdag 6 oktober is er weer een
jeugddisco in ’t Aambeeld te Stiphout,
ingang Kloosterstraat. De avond start om
20.00u en eindigt om 22.00u.
Voor meer informatie, zoals data van de
jeugddisco en het reglement, verwijzen we
naar www.jeugddiscostiphout.nl

Op 4 oktober organiseert
Dierenartsencombinatie Zuidoost een
knuffelspreekuur. Kinderen zijn van harte
welkom met hun favoriete (pluchen)
knuffeldier.
We kijken of het knuffeldier gezond is en
er ligt een tasje met verrassingen klaar.
Ook is er een prijsvraag waarbij kinderen
op een leuke manier hun vaardigheden als
dierenarts kunnen testen.
Het knuffelspreekuur vindt plaats tussen
14.00-15.00u op praktijklocatie Stiphout,
Gerwenseweg 68. Toegang is gratis.
We hopen met dit knuffelspreekuur
kinderen op een speelse manier kennis te
laten maken met de dierenarts. In de
bijlage treft u onze nieuwsbrief van
september, link met werkende links is te
vinden op
https://www.facebook.com/Dierenartsenco
mbinatie-ZuidOost-233869343352029/ .

Nieuw e-mail adres
Vanaf dit schooljaar hebben alle
teamleden een nieuw e-mail adres. De
voor-en achternaam blijft natuurlijk
hetzelfde, maar het eindigt nu op
@obsh.nl. Ze staan ook vermeldt op onze
website.

Training
De LEV groep geeft een training
“Faalangst de baas” voor de leerlingen
van groep 6 en 7. In de bijlage leest u hier
meer over.

Cacaofabriek groep
7/8

Luizenpluizen
Op woensdag 27 september staat er een
luizen her controle gepland. Een
vriendelijk verzoek om uw kind op deze
dag geen ingewikkeld kapsel te geven en
ook geen gel en dergelijke in het haar te
doen. Dit vergemakkelijkt het werk van de
ouders die de controle doen.
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Op maandag 2 oktober a.s. gaan we met
onze groep naar de Cacaofabriek om naar
de expositie "Stencil King" te gaan. We
vertrekken op de fiets om 12.30u. Het
bezoek duurt tot 15.00u. We zijn dus pas
om ongeveer 15.30u terug.
Ik ben op zoek naar 3 of 4 (groot)ouders,
die ons willen begeleiden met de fietstocht
naar de Cacaofabriek.
Heeft u zin en tijd? Laat het me dan
weten.
Alvast bedankt
Meneer Jotham.
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