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Schooljaar 2019-2020
Het einde van het schooljaar komt in zicht en dus ook
de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Door de
Coronacrisis is het een bewogen en vreemd jaar
geworden. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten.
Er werd veel van de kinderen en van u verwacht.
Gelukkig zijn de betere tijden aangebroken en mogen

we vanaf maandag 8 juni weer met volle klassen aan
de slag. Wat vinden wij en de kinderen dit fijn!
Eindelijke weer alle vriendjes en vriendinnetjes in het
echt zien! We gaan met volle teugen genieten van de
laatste 5 weken van dit schooljaar.

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 31 juli
Juni
4 Yonis (gr 1-2a)
11 Marwa (gr 1-2a)
18 Bella (gr 8)
21 Kris (gr 8)
21 Jenna (gr 6)
5 Gina (gr 3)
5 Sal (gr 1-2b)
9 Raff (gr 6)
15 Casper (gr 3)
16 Amyas (gr 1-2a)

29 Aydin (gr 1-2b)
30 Jeremy (gr 6)

18 Linne (gr 7)
23 Jace (gr 1-2b)
24 Intissar (gr 3)
24 Kyle (gr 1-2a)
28 Ryan (gr 3)

Belangrijke data in juni en juli
Juni
Dinsdag 2
Maandag 8
Woensdag 17
Donderdag 18
Woensdag 24
Dinsdag 30

Nieuwsbrief De Rots
Zorgteam, 14.45 uur
OR-vergadering, 19.00 uur
Studiedag
Rapport 3, groep 1 t/m 8
MR-vergadering, 20.00 uur

Juli
Vrijdag 3
Dinsdag 7
Vrijdag 10

Leerlingenraad
Ruiluurtje, 13.45 – 14.45 uur
Laatste schooldag

Juli
1 Isra (gr 1-2b)
1 Lulia (gr 7)
1 Merhawit (Gr 1-2b)
1 Harman (gr 7)
5 Shirley (gr 7)
28 Kyan (gr 7)
29 Elaiza (gr 3)
31 Gijs (gr 1-2a)

Welkom op school
We heten Tahsin, Hainball en Jasmina 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 juni en juli is dat:

Ik geef de pen door aan…….
De rubriek “Ik geef de pen door aan...” bestaat al een hele poos. Nu is het mijn beurt om een stukje te schrijven.
Mijn naam is Martha Sleutjes, ik ben 59 jaar, getrouwd, moeder van een dochter, heb twee schatten van
kleinkinderen en een leuke schoonzoon.
Ik werk nog niet zo lang bij Kinderopvang Potje Knor, maar ik ben al sinds mei 1991 werkzaam als
peuterspeelzaalleidster. Nu werk ik soms ook bij de BSO-groepen op verschillende locaties. Ook heel leuk om
daar te werken.
Het werken met kinderen verveelt nooit, ik ga met heel veel plezier naar mijn werk.
Eigenlijk zie ik het niet als werk. Ik zeg altijd: ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken.
Privé kan ik erg genieten van mijn gezin en de kleinkinderen. Zij zijn erg belangrijk voor mij.
Ik speel, fiets en wandel graag met ze en ik verwen ze ook heel graag. Het allerleukste vind ik de dagen dat ze
mogen logeren, dat is echt genieten. Gelukkig is het weer bijna zomer en kunnen we weer heerlijk naar buiten
en genieten van de prachtige natuur en de gezellige terrasjes, want dat doe ik ook graag.
Zo, nu weten jullie genoeg van mij en is het tijd om de pen weer door te geven.
Ik geef de pen door aan…….. Riek Heesterbeek van Potje Knor.

Hulplijn biedt ouders een luisterend oor, steun en tips
Het thuisblijven in verband met de coronacrisis is voor veel mensen moeilijk. Het geeft een andere dynamiek en
mogelijk spanningen in het gezin. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de normale gesprekken, die men nodig
heeft met anderen, even niet echt plaatsvinden. Kinderen, ouderen en eenzame mensen maken massaal
gebruik van telefoonlijnen die voor hen zijn opgezet. Maar waar kunnen ouders terecht met hun vragen?
We weten dat een positieve beleving van het ouderschap een belangrijke beschermende factor is voor de balans
in een gezin en voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. We zien in de coronacrisis de noodzaak voor
ouders om ondersteuning te kunnen krijgen, om hulp te krijgen als ze ergens over twijfelen of onzeker zijn. Veel
ouders zoeken inspiratie of gewoon een luisterend oor, ondersteuning en begrip. Daarom start OuderWijzer nu
met de OuderWijzerTelefoon.
Hoe werkt de OuderWijzerTelefoon?
Iedereen die even wil sparren, stoom af wil blazen of vragen heeft over zijn of haar ouderschap en/of de
opvoeding van zijn of haar kind, mag bellen naar de OuderWijzerTelefoon via 085 130 39 59. Het doel van de
OuderWijzerTelefoon is ouders een luisterend oor bieden en hen te steunen in hun rol als ouder.
De ruim 70 telefonisten hebben vaak jarenlange ervaring in het werken met ouders en kinderen en werken in
kleine zelfsturende teams, die zorgen dat op ieder moment dat de hulplijn geopend is, er een enthousiaste,
deskundige en hulpvaardige persoon klaar zit.
De openingstijden van de OuderWijzerTelefoon zijn:
op weekdagen van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00 uur, maar ook ’s avonds van 19:00 tot 21:00 uur.
In weekenden is de hulplijn voor ouders geopend tussen 14:00 en 17:00 uur.
Wie maken de OuderWijzerTelefoon mogelijk?
OuderWijzerTelefoon is een initiatief van het Platform OuderWijzer. Dit is een bondgenootschap, waarin het
NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), Sardes (Alles Is Gezondheid), Stichting Het Vergeten Kind en nog
vele anderen samenwerken. De bondgenoten geloven dat investeren in aandacht voor ouderschap en opvoeden
resulteert in een gezondere, veerkrachtige nieuwe generatie.
Lees meer op https://www.ouderwijzer.nl/onze-visie en bekijk
daar welke bondgenoten zich in onze beweging al verenigd
hebben.

Schoolreis
Helaas kan de schoolreis dit jaar niet doorgaan. We vinden dit erg jammer!
Bijna alle ouders hebben de bijdrage voor de schoolreis betaald. We gaan ervan uit dat we volgend schooljaar
wel weer op schoolreis kunnen gaan en zullen daarom het betaalde bedrag gebruiken voor volgend schooljaar.
Voor de kinderen van groep 7 geldt dat we het betaalde bedrag in mindering brengen op de kosten voor het
schoolkamp in groep 8.

Cito toetsen
De periode voor het afnemen van de CITO toetsen komt er weer aan. Ook hierover hebben we gesproken in het
team. Wij vinden het belangrijk om zicht te krijgen op datgene wat de kinderen al kunnen en wat ze nog moeten
leren. Daarom hebben we besloten om de cito toetsen af te nemen. We houden er rekening mee dat, door de
twee maanden afstandsonderwijs, de resultaten anders kunnen zijn dan normaal. We gaan de toetsen
analyseren en aan de hand van deze analyse passen we de aanpak in de groep aan. De kinderen krijgen hierdoor
de hulp en de aanpak die ze nodig hebben.

Rapporten einde schooljaar
We hebben met ons team gesproken over de beoordelingen op het rapport. We willen graag goed gefundeerde
beoordelingen kunnen geven. We zijn tot de conclusie gekomen dat dat, vanwege twee maanden
thuisonderwijs, niet mogelijk is. Wij hebben te weinig gegevens om goede beoordelingen te geven.
We zullen de werkhouding en het sociaal emotionele gedeelte wel invullen. Ook voor groep 1-2 zal, van het
observatie instrument KIJK, het sociaal emotionele gedeelte ingevuld worden.

Avondvierdaagse
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan. Het Coronavirus heeft de wereld op dit moment in zijn greep. Helaas
betekent dit ook iets voor de Avondvierdaagse Geldrop.
De maatregelen die vanuit de overheid getroffen worden om samen dit virus in te dammen, maken het voor ons
onmogelijk om de nodige voorbereidingen voor het evenement te treffen. Daarom hebben wij helaas moeten
besluiten dat de Avondvierdaagse Geldrop in 2020 niet doorgaat.
Heel graag zien we u weer bij de Avondvierdaagse Geldrop in 2021 (8 t/m 11 juni). We gaan er volgend jaar
weer een groot feest van maken!
Met vriendelijke groet,
Bestuur A4d-Geldrop

De ouderraad van basisschool 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 augustus 2019,
vastgesteld op €15,00 per kind van groep 1 t/m groep 8.
Activiteiten
De 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/regelenen-aanvragen/product/bijzondere-bijstand-schoolkosten

Vele handen maken licht werk!
Wij zijn áltijd op zoek naar nieuwe ouders om de ouderraad te versterken. Lijkt het u leuk om mee te denken
met de activiteiten die op school worden gehouden, twijfel niet en neem contact met ons op.
Aan het einde van het schooljaar 2019 – 2020 nemen we afscheid van Paula Engels, Madelon Hultermans en
Kim de Vries, dus we kunnen zeker nog wat hulp gebruiken.
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.
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

Wist u dat…….
-

groep 7 een post systeem heeft in de klas, waarbij ze in een enveloppe van een leerling post kunnen
doen om zo toch met de andere groep van de klas te communiceren.
het super fijn is om alle leerlingen, ook al is het in 2 groepen per klas, terug te zien op school!

