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Aan of uit?
Nog even snel een appje checken voor u gaat slapen,
uw mail beantwoorden tijdens het avondeten en ’s
avonds op de bank nog even door Instagram scrollen.
Herkenbaar voor u?

Wanneer is informatie op internet betrouwbaar? Wat
is gezonde schermtijd? Hoe helpen apps, chats en
digitale tools ons in het leven? En wanneer zit
technologie ons juist in de weg?

Van 8 tot 15 november is het de week van de
mediawijsheid. Dit jaar is het thema: ‘Aan of uit?’
Wij besteden in deze week geen extra aandacht aan
mediawijsheid, maar maken onze leerlingen
gedurende het hele schooljaar media bewust.

We willen u bewust maken van de week van
mediawijsheid, zodat u er thuis ook extra aandacht
aan kunt besteden. Een mooie vraag om over na te
denken en met uw kind(eren) te bespreken:
Wanneer kies jij om aan of uit te staan?

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 16 december
november
6 Floor (gr 5)
9 Isaiah (gr 1-2a)
12 Djena (gr 8)
14 Alexander (gr 1-2a)
15 Sebastián (gr 3)

16 Danique (gr 3)
20 Jayce (gr 1-2b)
22 Shalom (gr 6)
24 Jeremy (gr 7)
26 Armando (gr 8)

Belangrijke data in november en december
November
Dinsdag 5
Vrijdag 8
Dinsdag 12

Dinsdag 19
Woensdag 20
Donderdag 21
Vrijdag 22
Woensdag 27

Nieuwsbrief de Rots
Leerlingenraad
Kijkmoment, 14.15 uur
MR-vergadering, 20.00 uur
Optreden groep 3/4, 14.00 uur
Kletsmoment, 14.45 – 15.15 uur
OR-vergadering, 19.00 uur
Rapport 1, groep 3 t/m 8
Zorgteam, 14.45 uur
Rapportgesprekken, 13.30 – 18.30 uur
Rapportgesprekken, 13.30 – 18.30 uur

December
Donderdag 5
Vrijdag 6

Sinterklaas
Studiedag

Donderdag 14

t/m 16 december
6 N-Jay (gr 3)
12 Nelson (gr 1-2b)
12 Anna (gr 1-2b)
12 Chutikan (gr 7)

Welkom op school
We heten Elina, Tygo, Dean, Kardelen en Valentina 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 november en december zijn dat:

Basisschool de Rots is gezond
Basisschool De Rots heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat De Rots
zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit
behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een
gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden.
Het team van Basisschool De Rots is er trots op om een Gezonde School te zijn.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet)
Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Ik geef de pen door aan…….
Deze keer ben ik aan de beurt om iets over mezelf te vertellen.
Mijn naam is Carla Leenders. Ik woon met mijn man en twee volwassen kinderen, een zoon en een dochter, in
Beek en Donk. Toen ik zelf kind was, wist ik al dat ik juf wilde worden. Maar pas toen mijn kinderen naar het
voortgezet onderwijs gingen, ben ik aan de deeltijdopleiding van de PABO begonnen. Daarvoor heb ik jarenlang
in het bedrijfsleven gewerkt.
De eerste jaren heb ik als juf op verschillende scholen in Helmond gewerkt en nu werk ik al weer een paar jaar
bij De Eenbes in de vervangerspool. Vorig schooljaar was ik een aantal maanden op vrijdag in groep 1-2 bij De
Dolfijnen en nu, sinds dit schooljaar, drie dagen ook bij De Dolfijnen. De onbevangenheid, het enthousiasme en
de verwondering bij jonge kinderen zorgen ervoor dat ik elke dag met plezier naar mijn werk ga.
In mijn vrije tijd doe ik echt van alles: breien, haken, tuinieren, lezen, koken en bakken. Verder ga ik een keer of
drie per week naar de sportschool en op zondagochtend geef ik yoga op die sportschool.
Mocht u nog iets willen weten, loop gerust binnen. Op maandag, donderdag en vrijdag ben ik op school.
Ik geef de pen door aan juf Desirée

Gymdocent
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Celine Rongen, afgestudeerd aan de Fontys Sport Hogeschool te Eindhoven. Al
6 jaar ben ik actief in het begeleiden van diverse activiteiten voor de open jongeren beweging in mijn dorp.
Daarnaast organiseer ik het zomerkamp en begeleid ik de jeugdraad tijdens carnaval. Van kinds af aan doe ik
aan paardrijden, maar mijn grootste passie is motorrijden.
Ik werk voor Nationaal Bureau Sport Stimulering als sportdocent. Hierbij worden
we geplaatst op scholen die op zoek zijn naar een vakdocent voor lichamelijke
opvoeding. Sportdocent heeft als doel om de basis van de motorische
ontwikkeling goed te regelen via het structureel aanbod van kwalitatieve
gymlessen.
Het mooiste aan gymdocent zijn, is dat je de kinderen op zowel motorisch als
sociaal-emotioneel vlak ervaringen leert opdoen. Maar het beste moment blijft als
een kind een succesbeleving ervaart.
‘if you have the courage to fail, then you have the courage to succeed!’
Aanwezig op maandag (groep 6, 7 en 8) en dinsdag (groep 3/4 en 5)

Wij blijven ons ontwikkelen
Door de veranderende maatschappij en constante ontwikkelingen op het gebied van technologie, staat het
onderwijs nooit stil. Wij vinden het belangrijk dat ook wij niet stil staan en willen ons voortdurend ontwikkelen.
Daarom zijn we dit schooljaar gestart met een ontwikkeltraject. In dit traject komen collega’s van de Eenbes
regelmatig bij ons kijken. Zij gaan met ons in gesprek en geven tips en adviezen die wij kunnen inzetten in onze
dagelijkse praktijk.

Normering van Gynzy toetsen
Vanaf dit schooljaar hanteren wij een 80% norm bij de Gynzytoetsen. Voorheen hanteerden wij een 70% norm.
Dit wil zeggen dat leerlingen meer vragen goed moeten maken voor hetzelfde cijfer.
Deze keuze hebben wij gemaakt, omdat we tot de conclusie kwamen dat de resultaten van leerlingen bij de 70%
norm onvoldoende overeen kwamen met wat wij in de klas zagen. Het hanteren van de 80% norm draagt eraan
bij dat wij een zo realistisch mogelijk beeld van uw kind kunnen schetsen.

CMD
Opvoeden is vaak leuk en vanzelfsprekend, maar kan ook een hele klus zijn.
Soms heeft u daar misschien hulp of praktische tips bij nodig of iemand die met u meedenkt.
De medewerkers van het CMD Geldrop-Mierlo (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) zijn er voor kleine
en grote vragen van ouders en jongeren over opgroeien en opvoeden.
U kunt denken aan vragen over slapen, eten, de ontwikkeling van uw kind, het gedrag, kinderen en scheiding of
pesten enzovoort.
De klantadviseur Jeugd gaat samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing.
U krijgt in een gesprek gerichte tips waarmee u zelf verder kunt. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig.
Dan maakt zij samen met u een plan van aanpak. Daarbij bekijken we samen wat u zelf als ouder kunt, eventueel
met hulp van school of familie, buren of vrienden. Als dat niet voldoende is, bekijkt de klantadviseur in overleg
met u welke hulp ingezet moet worden. Voor dit gesprek komen wij bij u thuis
langs, maar dit gesprek kan uiteraard, indien gewenst, ook op school
plaatsvinden.
Inloopspreekuur
Voor Brede School De Coevering is Myra Spekken de contactpersoon vanuit het
CMD. Op donderdagochtend heeft zij een inloopspreekuur op onze school,
tussen 8.30 uur en 10.00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties).
U kunt dan vrijblijvend bij haar binnenlopen met een vraag.
Myra zit op deze momenten beneden, in spreekkamer 1 (naast de
conciërgeruimte). U kunt Myra telefonisch bereiken op nummer 06-54998594 of
via het algemene nummer 040-2893899. U kunt haar ook
mailen: m.spekken@geldrop-mierlo.nl of cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl

Kabouterpad
Groep 1 en 2 zijn naar het Kabouterpad geweest. Dit is een initiatief vanuit IVN waarbij we lekker in het bos op
pad gaan naar alles rondom de herfst. We zijn heel stil en luisteren naar alle geluiden, we kijken met een
spiegeltje naar de onderkant van de paddenstoel, proeven rozenbotteljam en nog veel andere leuke
opdrachten. Het was heerlijk herfstweer en we hebben genoten van deze ochtend!

Kindgesprekken
Zoals u op de kalender misschien al heeft gezien, voeren wij dit jaar de
'rapport'-gesprekken op woensdag en vrijdag van 13.30u tot 18.30u. Dit
vanwege het feit dat de kinderen van groep 4 t/m 8 aanwezig zullen zijn bij het
gesprek. We houden een driehoeksgesprek met de leerkracht, de ouder(s) en
het kind. Dit om het verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen te vergroten en
om te laten zien dat we graag samen kijken naar de toekomst. In groep 8 zijn
deze gesprekken al gevoerd. U als ouder kunt zelf aangeven of er deze ronde
nog een gesprek gewenst is.
Voor groep 1 t/m 7 worden deze gesprekken gepland op 22 en 27 november.
Zoals u van ons gewend bent krijgt u vooraf een briefje om uw voorkeursdatum
aan te geven. Hierna zullen wij de gesprekken inplannen en de geplande afspraak toevoegen aan het rapport.
Het eerste rapport dat uw kind mee krijgt is gericht op de sociale competenties, werkhouding en motivatie.
Hierin zullen dus nog geen punten te zien zijn. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan horen we
graag van u.

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Rots, waar de kinderen van
groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. Ter introductie starten we met een spectaculaire science show op
vrijdag 8 november. Tijdens de cursus gaan de kinderen aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende
leerhouding.
Kinderen krijgen tijdens de cursus een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen hoe het de wereld
om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden,
voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis mee verder
te leren en te experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Woensdag 4-12-2019
Woensdag 11-12-2019
Woensdag 18-12-2019
Woensdag 8-1-2020
Woensdag 15-1-2020
Woensdag 22-1-2020
Starttijd: 12:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

Sinterklaas
Het is bijna zover, Sinterklaas komt weer naar Nederland!
Deze keer laat de Sint zijn vertrouwde pakjesboot thuis en komt met de trein aan in Apeldoorn. Ook op onze
school zal Sinterklaas op een speciale manier aankomen. Samen met de Regenboog hebben wij geregeld dat hij
met een helikopter op het schoolplein zal landen! Of dit gaat lukken is de vraag....
We heten de Sint en zijn Pieten op donderdag 5 december, om 08:30 uur, van harte welkom op onze scholen.
Bent u er ook bij?

Wist u dat…….
-

Er 4 collega's meegelopen hebben aan de 11 strandentocht? Een evenement van de hartstichting.
Juf Desirée oma is geworden van een prachtige kleinzoon?
Juf Bianca een nieuw huis heeft gekocht?
We weer zijn gestart met het leesprogramma bouw!?
Groep 7 en 8 een bezoek hebben gebracht aan het oorlogsmuseum in Overloon?
Groep 5 een bezoek heeft gebracht aan het oertijdmuseum in Boxtel?
We getrakteerd zijn op een heerlijke lunch voor de dag van de leraar?
Groep 3 een bezoek heeft gebracht aan de bibliotheek?
Groep 3 geknutseld heeft voor de talentenmuur en u deze mag komen bewonderen?
Er bij de AH op de Eindhovense weg kunst hangt, gemaakt door groep 1-2b en groep 4?
Er bij de kleuters gewerkt wordt met doelenboekjes? Kleuters bepalen hiermee zelf wanneer ze een
bepaald doel willen bereiken.
Groep 6 met Zeeslag het lezen van coördinaten heeft geoefend?
Wij in groep 8 een stagiaire hebben?
Hij een 1e jaars student van de pabo is en Nick heet?
Groep 8 op scholenbezoek is geweest naar het middelbaar onderwijs?
Groep 6 naar het Prehistorisch dorp is geweest?

