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Reis mee!
Maandag 30 september t/m vrijdag 11 oktober staat
in het teken van de Kinderboekenweek. Dit jaar is het
thema ‘Reis mee!’
Bent u benieuwd met welk vervoersmiddel de klas
van uw kind op reis is gegaan? Kom dan vrijdag 11
oktober naar het kijkmoment. De Kinderboekenweek
wordt dan in alle klassen afgesloten.

Is het samen lezen er in de vakantie even bij
ingeschoten? De Kinderboekenweek is een mooie
manier om het thuis weer op te pakken. Zoek in de
bibliotheek naar boeken over reizen, zing met uw
kinderen het lied ‘Reis mee!’ en besteed vooral
aandacht aan het leesplezier!

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 4 november
September
17 Maikel (gr 8)
17 Amin (gr 1-2b)
18 Jodie (gr 5)
22 Kevin (gr 6)
25 Giovanni (gr 1-2a)

Oktober
1 Grace (gr 1-2b)
2 Alyssa (gr 1-2b)
5 Jayda (gr 7)
10 Shantae (gr 6)
12 Nathan (gr 4)

15 Emma (gr 7)
18 José (gr 6)
18 Yehor (gr 8)
24 Finn (gr 6)
28 Harun (gr 5)

28 Feline (1-2b)

Belangrijke data in september, oktober en november
September
Dinsdag 17
Woensdag 18
Donderdag 19
Vrijdag 20
Vrijdag 27
Maandag 30
Oktober
Dinsdag 2
Vrijdag 4
Maandag 7
Dinsdag 8
Donderdag 10
Vrijdag 11
Maandag 14
Maandag 21

Nieuwsbrief de Rots
Kamp groep 8
Kamp groep 8 en dag van de leidster
Kamp groep 8
Optreden groep 5/6, 11.45 uur
Kinderboekenweek

Studiedag
Dierendag
Kletsmoment, 14.15 – 15.15 uur
Dag van de leerkracht
MR-vergadering, 20.00 uur
De Rots Got Talent, 14.00 uur
Zorgteam, 14.45 uur
Kijkmoment, 12.00 uur
Einde kinderboekenweek
Herfstvakantie
Einde herfstvakantie, start school
Luco

Welkom op school
We heten Emran, Joris, Levi en Damian van harte welkom bij ons op school! We wensen deze kinderen én hun
ouders een hele fijne start en tijd toe op ‘De Rots’. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen!

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden september, oktober en november zijn dat:

Rectificatie data in de kalender
We hebben enkele data en tijden aangepast in de kalender.
Wilt u deze wijzigingen ook opnemen in uw eigen kalender?
Nationaal Voorleesontbijt: van 6 november naar 22 januari
Rots Got Talent: donderdag 2 april niet om 11.45 uur maar om 14.00 uur
Sorry voor het ongemak!!!

Prettig omgaan met elkaar; de Gouden weken
Tijdens de eerste dagen en weken leren de leerkrachten en kinderen elkaar beter kennen, voor zover nodig.
Er worden afspraken gemaakt over de regels en afspraken in de klas, in de school en op het plein.
We herhalen in de groepen de afspraken en routines, zodat (nieuwe) leerlingen weer weten hoe we met elkaar
omgaan.

Luco per klas
Dit schooljaar steken we in op een snellere en effectievere manier van ‘luizenpluizen’. Daarom hebben
leerkrachten tijdens de informatie avond uw hulp gevraagd. We willen graag (minimaal) twee ‘luizenouders’ per
klas. Zij zullen iedere eerste week, na de vakantie, de leerlingen van de desbetreffende klas op luizen
controleren.
We hebben veel aanmeldingen gekregen. Wat fijn dat we zulke betrokken ouders hebben. Onze complimenten!
Indien de klas van uw kind(eren) nog onvoldoende aanmeldingen heeft, zal u op korte termijn een oproep
krijgen. We kunnen uw hulp goed gebruiken, dus meld u snel aan.

Naam basisschool De Rots
Vorig schooljaar hebben we heel wat stappen kunnen nemen om de samenwerking met de Kinderopvang te
vergroten. Eén van die stappen was het aanbrengen van raamfolie op de ramen van het hele Kindcentrum De
Rots.
De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat het onduidelijk bracht. Zijn we nu Kindcentrum De Rots of Basisschool
De Branding? Om die onduidelijkheid weg te nemen en om te benadrukken dat we de samenwerking binnen
ons Kindcentrum erg belangrijk vinden, hebben we ervoor gekozen om onze naam officieel te veranderen in
Basisschool de Rots. We zijn er T(rots) op!!

Ik geef de pen door aan…….
Hallo allemaal,
Wat leuk dat ik iets over mezelf mag vertellen.
Mijn naam is Sandra Verhulst en ik ben 20 jaar oud. Ik woon nog gezellig bij mijn ouders in Geldrop.
In juni 2018 heb ik mijn opleiding tot onderwijsassistent afgerond. Sinds vorig schooljaar ben ik het traject tot
leerkrachtondersteuner gaan volgen en ik ben werkzaam in de vervangerspool van de Eenbes.
Afgelopen schooljaar mocht ik hier op school komen vervangen in groep 4. Sinds deze vervanging ben ik nog
1 dag in de week op school om extra te ondersteunen. Dit schooljaar neem ik in de ochtend de 3+ groep op me
en daarna ondersteun ik groep 5.
Buiten school: ik ben niet iemand die graag stil zit. In mijn vrije tijd rijd ik paard en tafeltennis ik. Ook geef ik
1 avond in de week tafeltennis training aan beginners.
Ik wens iedereen een leerzaam, gezellig en vooral leuk schooljaar toe!
Ik geef de pen door aan…… juf Carla

Kwaliteitsonderzoek
Tweejaarlijks wordt er door de Eenbes een kwaliteitsonderzoek afgenomen. We vinden het belangrijk om van
ouders en van leerlingen te weten waar wij goed in zijn, maar ook waar we ons nog in kunnen ontwikkelen.
Na de herfstvakantie zal dit tweejaarlijkse onderzoek weer plaatsvinden. Via het bij ons bekende e-mailadres
wordt gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek.
Willen jullie in het ouderportaal van Parnassys even controleren of de gegevens nog kloppen? Mocht dit niet zo
zijn dan kunnen deze gegevens door u zelf worden aangepast. Op school krijgen wij daarvan een bericht. Mocht
het e-mailadres zijn aangepast, dan krijgt u een mail waarin u gevraagd wordt om de wijziging te bevestigen.
Mochten de inloggevens niet meer bekend zijn dan kunnen jullie een mail sturen naar
mieke.kleingeld@eenbes.nl. Zij stuurt dan een mail met nieuwe inloggegevens.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 zal ook gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Dit regelen wij op school.

De ouderraad
De ouderraad heeft een nieuw e-mailadres: ouderraad.derots@gmail.com. Wij vragen jullie om via dit emailadres contact op te nemen met de Ouderraad.
De Ouderraad van De Rots
De ouderraad is een belangrijke schakel tussen school en ouders. Ons doel is om ouders meer bij het schoolgebeuren
te betrekken en samen met leerkrachten leuke en ontspannende activiteiten te organiseren.

Taken
De leden helpen actief mee aan de organisatie van het bezoek van Sinterklaas, de kerstviering, de
carnavalsviering, Pasen, de Avond4Daagse en andere activiteiten. De ouderraad vergadert 5 keer per jaar. Bij de
vergaderingen zijn altijd twee teamleden aanwezig. De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen en legt
jaarlijks verantwoording af aan de ouders en MR, door middel van een jaarverslag.
Wij verzorgen gedurende het hele schooljaar, samen met het schoolteam (de leerkrachten), diverse activiteiten
voor de kinderen. Zo willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen naast een leerzame tijd, ook een gezellige
schooltijd hebben.
Ouderbijdrage
De activiteiten van de ouderraad vallen buiten de normale bijdrage van de overheid, maar kosten wel geld.
Daarom vragen wij ieder jaar aan alle ouders/verzorgers een ouderbijdrage per kind, zodat wij deze activiteiten
kunnen organiseren. De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter alleen met uw bijdrage zijn bovengenoemde
activiteiten mogelijk. De bijdrage is dit schooljaar op de Algemene Leden Vergadering, 27 september 2019,
vastgesteld op €15,00 per kind van groep 1 t/m groep 8.
Activiteiten die wij vanuit de ouderraad onder andere bekostigen met de ouderbijdrage
Sinterklaas: Het ontvangen van Sinterklaas, individuele cadeautjes voor de kinderen en snoepgoed.
Kerstviering: Bijdrage voor de gezamenlijke kerstviering van de kinderen op school.
Carnaval: Carnavalsviering, inclusief limonade en wat lekkers.
Pasen: De paashaas en de eieren, die verstopt worden in de klassen.
Sportdag: Bijdrage voor eventuele huur van het sportveld en de bijbehorende faciliteiten. Daarnaast een
aanvulling op het schoolontbijt en limonade.
Avond4Daagse: Een snoepzak voor alle kinderen die ingeschreven staan en ook meelopen.
Afscheid groep 8: Alle schoolverlaters ontvangen een kleine attentie.
Luizen Coördinatie (Luco): Aanschaf van materiaal, zoals kammen en handschoenen.
Versieringen van het leerplein per thema.

Bijdrage
U kunt de ouderbijdrage voor uw kind(eren) overmaken op NL74 RABO 0173605443 t.n.v. Ouderraad De
Branding o.v.v. de groep en de naam van uw kind(eren) op de Rots. Indien u liever contant betaalt, kunt u het
bedrag in een gesloten envelop met de naam/namen van uw kind(eren) erop afgeven bij de leerkracht. De
leerkracht zorgt dat dit aan de penningmeester wordt gegeven.
Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting
Leergeld. U kunt ook terecht bij de gemeente voor een tegemoetkoming https://www.geldropmierlo.nl/regelen-en-aanvragen/product/bijzondere-bijstand-schoolkosten
Contact?
Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Deze kunt u altijd mailen naar ouderraad.de.rots@gmail.com of spreek
één van ons aan op het schoolplein.
Leden
Kim de Vries (voorzitter), moeder van Naomi groep 5 en Amber groep 7
Jessica Liebregts (penningmeester), moeder van Danique groep 3
Paula Engels (secretaris), moeder van Kelsi groep 8
Sonja Gommans, moeder van Jairo groep 2 en Royenna groep 7
Madelon Hultermans, moeder van Veerle groep 6 en Stephan groep 8
Ines van Kemenade, moeder van Ryan groep 3

Waar vind ik als ouder de informatie die ik nodig heb?
Tegenwoordig zijn er veel manieren om informatie met elkaar te delen. Dit kan via een website, e-mail,
Klasbord, Facebook etc. Binnen het team hebben we met elkaar besproken op welke plaats we welke informatie
communiceren. Voor jullie als ouder geeft dit meer duidelijkheid.
-

Op Klasbord delen we alles wat met de klas te maken heeft.
Via e-mail de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat informatie die voor alle ouders belangrijk is.
De website bevat vooral algemene informatie en is voor nieuwe ouders.
Op Facebook zetten we af en toe informatie over een activiteit die heeft plaatsgevonden.

Als jullie de e-mail en Klasbord in de gaten houden, kan het bijna niet zijn dat jullie iets missen!
Mochten er nog vragen zijn dan loop gerust even binnen!

Leerlingenraad
Ook dit schooljaar hebben we weer een leerlingenraad. In de groepen 6, 7, en 8 hebben de leerlingen zelf hun
vertegenwoordiger gekozen. Voor dit schooljaar zijn dit:
Groep 6: Mayra en Lisa
Groep7: Rouane en Shirly
Groep 8: Wendy en Hodaa
In de kalender staat dat de leerlingenraad op maandag vergadert. Omdat op dat moment de gymlessen zijn,
verplaatsten we alle leerlingenraden naar de vrijdag.

Ready to Rock
De afgelopen weken heeft het Kunstkwartier onze school bezocht met het project
"Ready to Rock". Zij gaven een tof optreden en vertelden de kinderen van alles
over dit project.
Dit jaar komen zij gratis muzieklessen aanbieden op school!!
Op donderdagavond 29 augustus was er een informatie avond waar de kinderen
allerlei instrumenten mochten uitproberen. Wat een muzikaal talent liep er in de
school rond. We hoorden kinderen de mooiste liedjes zingen, de eerste noten
spelen op het keyboard, de trompet en de saxofoon. Er werden akkoorden
aangeleerd op de elektrische gitaar en basgitaar en er kon zelfs gespeeld worden
op een echt drumstel!
Veel kinderen hebben zich opgegeven voor dit project en zullen binnenkort starten
met de eerste lessen. Rond de carnavalsvakantie zullen zij helemaal klaar zijn om
als een echte band een optreden te geven.

Word een musicalster in 4 dagen!
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze herfstvakantie komt de
Musical4daagse voor de eerste keer naar Eindhoven. Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek.
Het unieke concept geeft kinderen ,vanaf zes jaar, de kans om in de vakantie een eenmalige musicaltraining te
volgen. Zowel de repetities als presentatie vinden plaats in Het Parktheater Eindhoven.
Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zich
aanmelden voor de Musical4daagse.
Goed om te weten
15 oktober t/m 18 oktober | 10:00 tot 15:00
Inschrijven kan tot 1 oktober via de website: www.musical4daagse.nl
Let op, er is maar beperkt plaats!
Kosten voor 4 dagen: €137,95
Meer informatie:
Website: www.musical4daagse.nl
Email: info@musical4daagse.nl

Wist u dat…….
-

Groep 8 op 18, 19 en 20 september op kamp gaat?
En daar heel veel zin in heeft?
Groep 6 al druk is met de voorbereidingen voor het optreden van 21 september?
Groep 3 werkt met de nieuwe Kim-versie van Veilig leren lezen en daardoor werkt met veel nieuwe
en mooie materialen?
Groep 3 de letters ‘i’, ‘k’, ‘m’ en ‘s’ al kunnen lezen en schrijven?
Groep 8 een les over What’s Happy (whatsappen) heeft gehad?
Groep 6 iedere ochtend start met een wistjedatje?
Groep 4 een hele gave yell heeft om de sociokring mee af te sluiten:
Monsters van groep 4, maken veel plezier!

