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Gelukkig nieuwjaar!
De laatste periode van het kalenderjaar is weer
aangebroken. We willen 2018 op een gezellige
manier afsluiten en zijn daarom druk met het
organiseren van allerlei leuke activiteiten. Denk
hierbij aan het schaatsen, een kerstmarkt, een
kerstontbijt en zo kunnen we nog wel even
doorgaan. Ondertussen maken we ook plannen
voor een nieuw jaar. Een goed begin is het halve

werk! Daarom willen we het jaar 2019 goed
beginnen. Samen met de leerkrachten en de
ouders van De Regenboog gaan we het jaar
openen.
Waar: op het schoolplein
Wanneer: 7 januari van 8.20 - 8.40 uur
Komt u ook?

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 4 februari
December
18 Egor (gr 6)
21 Nigel (gr 7)
21 Elise (gr 3)
22 Dean (gr 4)
23 Kelsi (gr 7)

23 Ramzey (gr 3)
28 Tije (gr 8)
29 Sarah (gr 8)
30 Fleur (gr 6)
30 Senâ (gr 4)

1 Monir (gr 3)
3 Stefan (gr 7)
8 Shye (gr 6)
8 Eline (gr 4)
17 Mitchel (gr 8)

19 Giovanni (gr 8)
19 Tayi (gr 8)
26 Joey (gr 4)
28 Hodaa (gr 7)
29 Veerle (gr 5)

Februari
1 Kiara (gr 3)
1 Troy (gr 7)
2 Migel (gr 6)
3 Angela (gr 4)
3 Amber (gr 6)

4 Mente (gr 7)

Januari
1 Bashar (gr 8)
1 Safaa (gr 5)
1 Ahmad (gr 5)
1 Royenna (gr 6)
1 Manar (gr 5)

29 Tessa (gr 1-2a)
30 Lido (gr 8)
31 Chanella (gr 5)

Belangrijke data in december, januari en februari
December
Dinsdag 18
Donderdag 20
Maandag 24

Nieuwsbrief de Rots
Kerst
Kerstvakantie

Januari
Maandag 7
Woensdag 9
Donderdag 10
Maandag 14
Dinsdag 15
Vrijdag 18
Dinsdag 22
Woensdag 23
Maandag 28
Donderdag 31

Einde Kerstvakantie, start school
Luizencontrole
OR vergadering, 14.45 uur
Leerlingenraad
GMR thema avond
Optreden groep 5/6, 11.45 – 12.30 uur
Zorgteam, 14.30 – 16.30 uur
Start nationale voorleesdagen en voorleesontbijt groep 1/2
Kletsuurtje, 14.30 uur
Studiedag: alle leerlingen vrij en dag van de directeur

Februari
Vrijdag 1

Einde nationale voorleesdagen

Welkom op school
We heten David, Ayoub, Ava, Milad en Bente 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 december en januari zijn dat:

Ouderbijdrage
Gelukkig zien we de betalingen van de ouderbijdrage langzaam binnen stromen. Dat is fijn, want van uw
bijdrage kunnen we activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de kerstmarkt, de carnavalsviering en niet te
vergeten de schoolreis betalen. Dit jaar staat er weer een schoolreisje op de agenda en als de betalingen
worden gedaan, kunnen wij u vertellen dat het een spectaculaire dag zal gaan worden.
Van de 176 leerlingen is er ondertussen voor 72 leerlingen betaald. U ziet, we zijn er dus nog lang niet.
Na de kerstvakantie ontvangt u een herinnering voor de ouderbijdrage. Denkt u hier eventueel ook aan de
bijdrage die u bij de gemeente kunt aanvragen?
Voor meer informatie volgt u de link: https://www.geldrop-mierlo.nl/regelen-en-aanvragen/product/werkinkomen-bijstand_bijzondere-bijstand-schoolkosten

Ik geef de pen door aan……. juf Sanne
Eindelijk ben ik aan de beurt om iets te schrijven voor de nieuwsbrief.
Hoi, ik ben Sanne Beckers, 38 jaar. Samen met mijn man en 3 kinderen Melle (9 jaar), Isa (6 jaar) en Thieme
(5 jaar) woon ik in Geldrop. Ik woon hier met veel plezier.
Na het afronden van de PABO in 2004, ben ik verhuisd naar Amsterdam om daar te gaan samenwonen en te
werken als juf. Ik heb 3 hele mooie jaren in Amsterdam Zuid-Oost mogen werken. Daar lagen veel
uitdagingen die ik met beide handen heb aangepakt. Ik heb er veel ervaring opgedaan en veel geleerd. Na 3
jaar vonden mijn man en ik het tijd om weer terug naar Brabant te verhuizen. Ik kon toen snel aan de slag op
‘t Anker.
Ik heb voor verschillende groepen gestaan. Voornamelijk groep 5 t/m 8. Op dit moment sta ik voor groep 7
op donderdag en vrijdag en 1 keer in de 2 weken op woensdag in groep 5. De andere woensdag ben ik bezig
met Passend Onderwijs. Dit doe ik samen met collega’s van de andere Eenbesscholen uit Geldrop-Mierlo.
We zijn vooral bezig met de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen met extra ondersteuning zo
thuis nabij mogelijk onderwijs kunnen krijgen? En hoe kunnen we de basisondersteuning verbreden door het
bundelen van kwaliteiten?
Deze tijd van het jaar vind ik altijd erg gezellig. Alles is weer mooi versierd met kerstballen, slingers en veel
mooie lichtjes. Ik wens iedereen een hele mooie (witte) Kerst en alvast een fantastisch 2019!
Ik geef de pen door aan... juf Liesbeth

Bericht van de GGD
Als Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) willen wij u graag informeren over lokaal nieuws
rondom het thema opvoeden, opgroeien én de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Wilt u meer
weten over het aanbod van het CMD? Kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.
Activiteiten rondom de kerstvakantie
Weet u al wat u gaat doen rondom de kerstvakantie met uw kind(eren)? Er zijn allerlei leuke uitjes die u kunt
ondernemen met uw kind of gezin. Ook in Geldrop - Mierlo vinden er verschillende activiteiten plaats voor
jong en oud.
 Zo vindt dit jaar, van 12 december tot 6 januari, de 7de editie van Wintersfeer Geldrop plaats. Hier
kan jong en oud schaatsen op de ijsbaan.
 Het Jongerenwerk Geldrop – Mierlo organiseert op 15 december ‘Urban Day’. Jongeren kunnen dan
gratis workshops volgen, zoals breakdance, kickboksen, graffiti en er is een obstakel parcours. Kijk
voor meer informatie op www.wintersfeergeldrop.nl
 Op 16 december kunt u bij Filmhuis Hofdael samen met uw kind(eren) genieten van de film: ‘De
Polar Express’.
Voorkom stress tijdens de feestdagen
Raakt uw kleuter ook in de stress van Sinterklaas of de Kerstman? De meeste kinderen kijken erg uit naar de
decembermaand, maar vinden het ook een beetje spannend. Cadeautjes, gezelligheid en een beetje
geheimzinnigheid kunnen bij kleuters zorgen voor stress, concentratieproblemen op school en/of
slaapproblemen. Hieronder enkele tips voor u als ouder, om zo goed mogelijk om te gaan met de
decemberstress van uw kleuter.
 Zorg voor voldoende nachtrust. Uw kind heeft voldoende tijd nodig om alle indrukken te verwerken.
 Zorg als ouder voor duidelijkheid en neem de leiding. Uw kind kan onrustig worden van het feit dat
Sinterklaas alles ziet en hoort, of dat het geen cadeau krijgt als het zich misdraagt. Ze kunnen ook
bang worden om te slapen. In deze spannende tijd heeft uw kind u als ouder hard nodig.
 Kleuters hebben nog weinig tijdsbesef. Een aftelkalender kan helpen om de nachtjes af te tellen tot
de feestdagen.
 Bedenk vooraf aan welke activiteiten u uw kind laat deelnemen én hoe vaak het bijvoorbeeld de
schoen mag zetten. Bespreek ook met uw kind wat het kan verwachten.
Lees meer op www.opvoeden.nl
Vuurwerkadvies
Elk jaar gebeuren er weer ongelukken met vuurwerk. De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat
mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Jongeren
tussen de 10 en 19 jaar oud zijn de grootste risicogroep. Het hoofd en de handen worden het vaakst
getroffen bij ongelukken met vuurwerk. U kunt het risico op ongelukken verkleinen door een goede
voorbereiding te treffen en tijdens en na het afsteken de juiste maatregelen te nemen. Op
https://www.veiligheid.nl/vuurwerk/veiligheidstips leest u meer adviezen over vuurwerk.

Rots en Water training
Op 9 januari 2019 organiseert ‘Inkracht- training’ weer een nieuwe Rots en Water training in Geldrop. Deze
training is geschikt voor kinderen, in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar, die het moeilijk vinden om voor
zichzelf op te komen en voor kinderen die regelmatig in conflict verzeild raken omdat ze juist te assertief
zijn. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.inkracht-training.nl
Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel B
De LEVgroep organiseert in februari de weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel B. Deze ouder- en
kindtraining is bedoeld voor kinderen uit groep 3, 4, 5 en 6. Voor ouders zijn er twee verplichte
ouderavonden. Het doel van deze training is om de weerbaarheid en het zelfvertrouwen bij de kinderen te
vergroten. Voor meer informatie, zie de website van de LEVgroep www.lerenmetlev.nl/zinzicht
Cursus positief opvoeden in het Arabisch
CMD Jeugd organiseert, samen met Stichting Omnia, in januari/februari een cursus positief opvoeden voor
Arabisch sprekende ouders van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar. De cursus is erop gericht om de
ontwikkeling van uw kind te bevorderen en om op een positieve manier om te gaan met het gedrag van uw
kind. De cursus start op 15 januari en bestaat uit 5 bijeenkomsten. Deze zullen plaatsvinden in Brede School
de Coevering in Geldrop. Deelname aan de cursus is gratis. Voor meer informatie en aanmelden, stuur een
email naar m.spekken@geldrop-mierlo.nl
Ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders van kinderen met autisme
De afgelopen twee jaar heeft het CMD en het Plusteam meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor ouders
van kinderen met autisme. Volgend jaar willen we hiermee doorgaan. Graag horen we welke thema’s bij u
spelen. De bijeenkomsten worden weer georganiseerd aan de hand van de reacties van ouders. U kunt uw
reactie mailen naar cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl
Ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders van kinderen met ADHD
Het CMD Jeugd en het Plusteam zijn bezig om ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders van kinderen met
ADHD te organiseren. Het doel van deze bijeenkomsten is: elkaar ontmoeten en kennis met elkaar delen aan
de hand van een thema. We willen graag samen met ouders de thema’s voor de bijeenkomsten bepalen.
Heeft u ideeën voor de bijeenkomsten of wilt u graag deelnemen aan de bijeenkomsten? Stuur dan een
reactie of e-mail naar cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl. Het CMD Jeugd houdt u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Nationale Voorleesdagen
Van 23 januari tot en met 2 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Traditioneel wordt deze
week geopend met het Nationale Voorleesontbijt. Op deze dag lezen talloze bekende én onbekende
Nederlanders voor aan peuters en kleuters om zo het voorlezen te stimuleren. Wist u dat de leesprestaties
van uw kind toenemen als hij/zij elke dag 15 minuten leest? Wilt u weten hoe u van (voor)lezen een feest
kunt maken? Zie voor meer informatie www.nationalevoorleesdagen.nl

Kloffie en Co
“Kloffie & Co” heeft sinds kort een nieuwe winkel aan de Mierloseweg 40 in Geldrop. Het is een initiatief om
kinderkleding bereikbaar te maken. Iedereen kan deelnemen aan het ruilsysteem, waarbij u overbodige
kinderkleding en overbodige schoenen kunt ruilen voor ‘Kloffie-punten’. Met deze punten kunt u vervolgens
weer andere kleding uitzoeken. Wanneer u niet wilt deelnemen aan het ruilsysteem, is het ook altijd
mogelijk om kleding te komen brengen. Lees meer over dit initiatief op www.kloffieco.nl
Week van het Vergeten Kind
Van 29 januari tot 4 februari vindt de Week van het Vergeten Kind plaats. Deze week staat in het teken van
kinderen in opvanglocaties. Nederland telt 38.000 kinderen in opvanglocaties. Vergeten kinderen zijn
kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn en opgroeien in sobere
instellingen met minimale speelmogelijkheden en specialistische begeleiding. Tijdens de Week van het
Vergeten Kind organiseert de stichting elke dag een activiteit om deze kinderen ‘zichtbaar’ te maken en om
ze te laten spreken in plaats van dat er over hen wordt gesproken. Kijk voor meer informatie op
www.hetvergetenkind.nl






Openingstijden CMD in Mierlo
Wist u dat de openingstijden van het CMD in het Hof van Bethanië Mierlo zijn uitgebreid? U kunt bij ons
onder andere terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen over opvoeden, hulp bij het
huishouden, regelen van jeugdhulp, vervoer en mantelzorg. Daarnaast biedt het CMD, tijdens het
formulierenspreekuur, ondersteuning bij het invullen van formulieren. Hieronder kunt u zien op welke dagen
en tijdstippen u terecht kunt bij het CMD.
Maandag
Inloop CMD
09.00 – 12.30 uur
Woensdag
Formulierenspreekuur
09.00 – 11.00 uur
ste
Woensdag (1 van de maand) Inloop Mantelzorg
15.00 – 17.00 uur
Donderdag
Inloop CMD
09.00 – 17.00 uur

Agenda
12 december
15 januari
23 januari
29 januari

Start Wintersfeer Geldrop
Start cursus ‘Positief opvoeden’ in het Arabisch
Start ‘Nationale voorleesdagen’
Start ‘Week van het vergeten kind’

Heeft u nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via
cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl

Sinterklaasfeest
Op dinsdag 4 december bezocht Sinterklaas onze school. Vol spanning stonden alle kinderen op het
schoolplein te wachten tot hij aan zou komen. Helaas liep het allemaal iets anders dan verwacht.
Er kwamen Pieten aangelopen, maar er was geen spoor van Sinterklaas te bekennen. Verward vertelden de
Pieten dat ze Sinterklaas de vorige avond hadden weggetoverd toen ze hun goocheltruc oefenden. Wat ze
ook probeerden, ze konden de spreuk niet ongedaan maken.
Eenmaal binnen probeerden de Pieten het samen met de kinderen. En ja hoor.... daar kwam Si.... ehh de
Paashaas??? Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Gewapend met toverstokken werden er nog een paar
pogingen gedaan. Er verscheen een clown en een kerstman, maar nog altijd geen Sinterklaas!
Uiteindelijk lukte het gelukkig toch! Door goed samen te werken met alle kinderen en de spreuk heel hard te
roepen, kwam Sinterklaas tevoorschijn! Eind goed al goed.
De kinderen hebben genoten van zijn bezoekjes aan de klas, hebben mooie liedjes en dansen laten zien en
zijn enorm verwend met cadeaus en surprises!

Wist u dat…….
-

We op 4 december het Sinterklaasfeest hebben gevierd?
Sinterklaas in het vriendenboekje van groep 3 heeft geschreven?
We op woensdag 12 december een schoolbrede knutseldag hebben gehad?
Er op donderdagavond 20 december een Kerstmarkt op school zal plaatsvinden?
Lindsey (groep 8) de school voorleeskampioen is?
Er al heel wat leerlingen in groep 4 met vulpen mogen schrijven?
De kinderen van groep 4 de tafeltjes kunnen door er liedjes over te rappen?
Juf Bianca mama is geworden van baby Tess?
Meester Sjef papa is geworden van baby Guusje?
We nieuwe, opvallende Rots hesjes hebben?

