Nieuwsbrief
Schooljaar 2018-2019
Nr. 3
Agenda
2 november
9 november
15 november
19 november
20 november
23 november
5 december
6 december
20 december
21 december
24 december
14 januari
11 februari

Leerlingen van groep 5 t/m 8 nemen de fiets mee naar school.
Leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen het rapport.
Oudergesprekken (groepen 1 t/m 7).
Juffrouw Claudia terug van haar zwangerschapsverlof.
Oudergesprekken (groep 1 t/m6 en groep 8).
Groep 1-2 vrij.
Sinterklaas komt op school.
Studiedag; deze dag zijn alle kinderen vrij.
Kerstviering op school
Alle leerlingen zijn om 12:00 uur uit.
Start kerstvakantie t/m vrijdag 4 januari
Geen studiedag, leerlingen komen naar school!
Studiedag, alle leerlingen vrij.

Verjaardagen
28 oktober
29 oktober
2 november
6 november
17 november
17 november
18 november
20 november
23 november

Dave de Vlam – groep 8
Femke Cornelissen - groep 5
Fleur Thelosen – groep 1 / 2
Suus Verdijk- groep 3
Ella de Graaf – groep 6
Mia de Graaf – groep 6
Robyn Armoogum – groep 8
Bo Gerrits – groep 1 /2
Timea Renji – groep 3

Vlak voor de vakantie, in de vakantie en afgelopen week waren er ook ‘ jarige
joppen’ en die vergeten we natuurlijk niet. 
Alsnog van harte gefeliciteerd: Stefan Verheijen ( groep 1-2), Elke Brienen (groep 6),
Ole Goossens (groep 6), Cloë Post ( groep 1-2), Sammy Ogutu ( groep 1-2 ) en Lara
de Vlam ( groep 5.

Welkom

Welkom Wayne en Timea.
Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd bij ons op basisschool!
De volgende leerlingen Lo (9/11), Cas (12/11), Lotte (16/11) en Duuk (27/11) komen in
november op school.
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Beste lezers,
De derde Nieuwsbrief van dit schooljaar ligt voor u en we hopen dat u ook dit keer de
nieuwtjes en wetenswaardigheden met plezier zult lezen.
Namens het hele Onze Bouwsteen-team:
Riemer Kramer (interim directeur)

Twintig jaar Onze Bouwsteen aan de Moerkamp
16 Oktober 1998 was de officiële opening van Onze Bouwsteen aan de Moerkamp.
In deze regio waren wij toen een van de eerste scholen die aan nieuwbouw mocht
beginnen.
Aangezien Euro MTC (Cornerstone) het oude gebouw gekocht had, konden wij een
nieuwe school bouwen, op de plaats van de oude jongensschool.
Alweer ruim 400 leerlingen zijn hier gekomen en gegaan en via onze mooie school
aan de Moerkamp ‘de wijde wereld in gegaan’.
Op vrijdag 12 oktober hebben de kinderen een kleine traktatie van de Ouderraad
gekregen en is er even stil gestaan bij dit 20 jarig bestaan.
Het idee is om over 5 jaar, wanneer het gebouw er 25 jaar staat, een reünie te
houden.

Onze Bouwsteen Kruishagelstraat

Oude Jongensschool Beugen

Onze Bouwsteen Moerkamp

Met dank aan Hilde Brienen voor het beschikbaar stellen van de foto’s.
Wij kwamen erachter dat er erg weinig foto’s van de toenmalige opening zijn.
Mocht iemand nog foto’s hebben van de opening 20 jaar geleden wilt u die dan
aan een van de leerkrachten geven? Alvast hartelijk bedankt.
OR en Team “Onze Bouwsteen

Dag van de leraar

Op de dag van de leraar zette de Ouderraad deze attentie voor alle leerkrachten op
tafel. Kijk! Daar worden wij natuurlijk heel erg blij van  ! Heel attent.
Namens ons allemaal hartelijk bedankt!
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Bedankt namens Unicef

Beste kinderen en ouders,
Hartelijk dank voor jullie enthousiaste medewerking aan de 35 e UNICEF-loop!
Die werd gelopen om ‘Kinderen op de vlucht’ verder te helpen.
De totale bruto-opbrengst binnen onze regio bedraagt €4.548,65.
Jullie school Onze Bouwsteen heeft €347,44 bijeen gebracht.
Namens ons allemaal en alle kinderen die geholpen hebben,
HARTELIJK DANK!
Met vriendelijke groet,
UNICEF Vrijwilligersteam Land van Cuijk en Maasduinen

Verlichtingsactie
Vrijdag 2 november willen we weer
de verlichtingsactie/fietskeuring
laten plaatsvinden.
Wij vinden het belangrijk om met de
kinderen het belang van zien en
gezien worden in het verkeer te
bespreken.
In alle groepen wordt er die dag
(even) aandacht aan geschonken.
Groep 5 t/m 8 neemt 's morgens de
fiets mee naar school.
De kinderen gaan samen met de
fietsenmaker en meneer Frans
onderzoeken of hun fiets veilig is.

Nogmaals: Wecycle
Beste ouders en kinderen,
Inleveren is terugkrijgen

Onze school doet graag mee met Wecycle, zodat kinderen leren dat je oude
spullen in kunt leveren om er nieuwe dingen van te maken. Alle beetjes helpen
om de wereld schoon te houden.
225 basisscholen gaan voor gouden sterren met een
duurzame inzamelactie. Tot half november zamelen
zij afgedankte kleine elektrische apparat en in en
ontvangen daarvoor een beloning en een Wecycle
Recycle Certificaat met zoveel mogelijk gouden
sterren. De inzamelactie wordt georganiseerd door
Wecycle, die tevens een bedrag doneert aan
Stichting Jarige Job. Wecycle organiseert de
inzameling en recycling van afgedankte kleine
elektrische apparaten en energiezuinige lampen (ewaste).
De inzamelactie heeft een educatief karakter: de scholen ontvangen een speciale
krant met puzzels en informatie over recycling van apparaten en lampen. Om het
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geleerde in praktijk te brengen, zamelt een school tenminste 75 kleine apparaten in.
Iedere deelnemende school ontvangt hiervoor een beloning (boekenpakket) en een
Wecycle Recycle Certificaat met 1, 2 of 3 gouden sterren. Daarnaast doneert
Wecycle voor elke deelnemende school een verjaardagsbox aan Stichting Jarige
Job. Deze stichting zorgt ervoor dat ook kinderen uit minder bedeelde gezinnen hun
verjaardag kunnen vieren met cadeautjes en traktaties.
De inzamelactie loopt van 3 september tot en met 18 november .
Ouders en leerlingen doen jullie weer mee?
Vorig jaar is het ons gelukt en kregen wij voor iedere groep een prachtig boek.
Hopelijk lukt dat dit jaar weer.
De speciale dozen staan naast de speelzaal.

Schoolfruit

Van 13 november tot en met 20 april doet Onze Bouwsteen mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is
het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op
drie vaste dagen (nu nog onbekend welke dagen) in de week gedurende
twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze van 10.15
uur om in de klas / buiten op te eten
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie,
het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt
ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden
gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/
verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen
op de website www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Afsluiting Kinderboekenweek

Wat hebben wij genoten van de afsluiting van de Kinderboekenweek 2018. Mede
namens juf Mirriam die al enkele weken onze muziekdocent is, werd het een groot
feest.
Alle klassen lieten 2 liedjes horen, waarvan sommigen met muziekinstrumenten. Na het
laatste optreden werden de gouden griffels en gouden penselen (gemaakt door
conciërge Frans) uitgereikt.
De gouden penseel winnaars waren: groep 1 Tren, groep 2 Leo, groep 3 Raf, groep 4
Fay, en de gouden griffel winnaars: groep 5 Lynn, groep 6 Ole, groep 7 Britt en groep
8 Jesse.
‘s Middags werd de voorleeskampioen bekend gemaakt. De jury bestaande uit juf
Michelle, Christel (KidsOkay) en juf Claudia stond voor de moeilijke opgave om een
kampioen te kiezen. Het werd uiteindelijk Robyn.
Alle winnaars gefeliciteerd met jullie prijs en Robyn, veel succes bij de gemeentelijke
voorleeswedstrijd in 2019.
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Inloop

Op Onze Bouwsteen bieden we u graag de gelegenheid
om een kijkje te nemen op school. We hebben daarom
in ieder geval nu al een aantal zogenaamde
‘inloopmomenten’ ingepland, waarop u van harte
welkom bent. Zet u ze in de agenda? De tijden worden
t.z.t. nog bekend gemaakt

.

woensdag 6 februari
vrijdag 19 april




Bezoeken groep 8 - voortgezet onderwijs
In groep 8 begint de overgang naar het voortgezet onderwijs nu al in zicht te komen.
Een schooljaar is maar kort en voor je het weet is het zover.
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende data en opmerkingen:

Oriëntatiebezoeken VO
14 november - bezoek gr. 8 aan Metameer Boxmeer
21 november - bezoek gr. 8 aan Elzendaal Gennep
28 november - bezoek gr. 8 aan Elzendaal Boxmeer


De proeflessen en masterclasses van de VO-scholen starten in februari 2019.
De leerlingen van groep 8 krijgen hier verlof voor indien zij gebruik maken van het
verlofformulier dat te vinden is op onze website of in het lokaal van groep 7/8.

BHV-oefening

In

Op woensdag 7 november houden wij onze jaarlijkse BHV-oefening
voor Onze Bouwsteen en Kids Okay.
Deze ochtend gaat het alarm af, waarna we met alle kinderen en
medewerkers naar de verzamelplaats gaan.
We doen dit, om de kinderen voor te bereiden op een eventuele
calamiteit.
Het kan zijn dat dit wat onrust bij de kinderen teweeg brengt.
de klas besteden we hier aandacht aan.
Wilt u dit thuis ook doen?
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Samen kom je verder
Opvoeden en opgroeien
Bouwen aan zelfvertrouwen
Ieder kind is weleens onzeker. Daar is helemaal niets mis mee. Maar merk jij dat jouw zoon of
dochter regelmatig negatief over zichzelf praat, niet voor zichzelf durft op te komen of het
moeilijk vindt om complimenten te ontvangen? Besteed dan wat extra aandacht aan het
vergroten van het zelfvertrouwen.
Veel liefde en aandacht geven: dat is de basis. Zo laat je jouw kind merken dat hij of zij
belangrijk voor je is. Maar je kunt meer doen. Bijvoorbeeld door je kind te l eren dat fouten
maken mag. Geef regelmatig complimenten. Ook als iets een keer niet lukt. Het
eindresultaat is niet wat telt, maar wel de moeite die je kind in een taak steekt.
Vertrouwen uitstralen
Straal uit dat je alle vertrouwen hebt in het kunnen van je kind en geef hem of haar de ruimte
om zich te ontwikkelen. Laat ze vooral zelf ontdekken en situaties oplossen. Daar leren ze het
meeste van. Gaat er een keer iets niet helemaal goed? Geef dan vooral aandacht aan wat
wel lukt en wat steeds beter gaat.
Trainingen
Extra ondersteuning nodig? Het CJG biedt trainingen aan waarbij jeugdprofessionals
kinderen en jongeren helpen weerbaarder te worden, eigen keuzes te maken en om
grenzen aan te geven. Naast het opbouwen van zelfvertrouwen leren ze omgaan met
pesten, ruzies of buitensluiten. Op onze website lees je er onder het kopje Folders meer over.
Vragen staat vrij!
Vind je opvoeden of opgroeien soms lastig? Kom je er zelf even niet uit? Stel je vraag aan het
CJG via 0485 - 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl.
www.cjglandvancuijk.nl
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