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AGENDA
6 november Nationaal schoolontbijt
12 en 13 november Voortgangsgesprekken
12 t/m 16 november Cultuurweek
14 november De Info 6

27 november Vergadering MR
28 november Vergadering OR
28 november De Info 7
30 november “Laat zien wat je kunt show”

VERJAARDAGEN
5 november Jinte van Berlo
9 november Miki Pan
14 november Isa Endevoets

Groep 5 - 6
Groep 7 - 8
Groep 3 - 4

SCHOOLINFORMATIE

Voortgangsgesprekken
Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar zullen de oudergesprekken ook in de middag gevoerd worden, omdat het niet
haalbaar is gebleken om alle gesprekken in de avonduren te voeren. Deze gesprekken zijn
gepland op maandag 12 en dinsdag 13 november (zie jaarkalender).
Wij gaan er vanuit dat u hiermee geen problemen heeft. Mocht dat wel zo zijn, geef z.s.m.
dit aan bij de leerkracht van uw kind, dan gaan we proberen hier zoveel mogelijk rekening
mee te houden met de planning.
Team de Heindert

Bent u er ook bij tijdens onze TRASH FASHION modeshow?
In de week van 12 t/m 16 november zal de cultuurweek plaatsvinden. Het thema van deze
week zal zijn: Trash Fashion! Tijdens deze week staan wij stil bij het feit dat je materialen ook
op een andere manier kunt (her)gebruiken. De kinderen gaan zelf aan de slag om met deze
recyclebare materialen kleding te maken.
Voor deze week zijn wij nog op zoek naar de volgende materialen:
- Juten zakken
- Plastic (bubbelplastic / harde plastic verpakkingen)
- Grote lappen stof
- Blikken
- Karton
- Toiletrollen
- Kranten
- Eierdozen
- Kurken
- Knopen
- Lint / touw
- Wasknijpers
Het zou erg prettig zijn wanneer de materialen zoveel mogelijk gesorteerd worden
aangeleverd.
Ook zullen we tijdens deze week aandacht besteden aan de kledingcontainer die op het
schoolplein staat. We willen graag kleding inzamelen om dit vervolgens gezamenlijk in de
kledingcontainer op school te doen. Dit komt ten goede aan Stichting Leergeld die zich inzet
voor kinderen die om financiële redenen niet aan binnen- en buitenschoolse activiteiten
kunnen meedoen. Mocht u thuis nog kleding hebben waar u anderen weer blij mee kunt
maken, dan zien wij dat graag verschijnen.
Wij zullen deze week afsluiten met een spectaculaire modeshow. Graag nodigen wij u dan
ook uit om te komen kijken naar de creaties van de kinderen. De modeshow zal op vrijdag
16 november om 12.00 uur starten.

Andere ICT leverancier
Beste ouders/verzorgers,
We willen u op de hoogte brengen van een belangrijk project van Eenbes Basisonderwijs.
Het betreft het wisselen van ICT leverancier, die het beheer van onze ICT omgeving verzorgd.
De keuze is gemaakt na een wettelijk vereiste aanbestedingsprocedure. Wij verruilen daarbij
de huidige serveromgeving voor het werken in de Cloud.
Uiteraard wordt daarbij aandacht besteed aan aspecten van beveiliging en privacy.
Kindcentrum De Vlinder, in Geldrop, is als eerste gemigreerd in de herfstvakantie. De overige
25 Eenbes basisscholen zullen daarna volgen waarbij naar verwachting de migratie zal
worden afgerond voor 1 maart 2019.
De Heindert is op 23 en 24 januari aan de beurt!

Continurooster
Met ingang van de herfstvakantie verzorgt de school niet meer het drinken tussen de
middag.
Dit omdat er veel kinderen toch zelf gebracht drinken mee naar school namen, of zelfs
stiekem op het toilet gingen drinken.
Nu krijgen we de vraag of bekers in de koelkast bewaard mogen worden... Wij kunnen
uiteraard geen 100 bekers in de koelkast bewaren, vandaar dat we aan u andere oplossingen
vragen, bijvoorbeeld een klein thermoskannetje of een andere optie. Tip: kijk eens bij de
action...

OVERIGE INFORMATIE

Inloopspreekuur logopedie

Praktijk voor Logopedie B.T.C. van der Heijden
Molenstraat 9b 5735 BJ Aarle-Rixtel Tel.0492-38 15 24 E-mail: logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com

Gratis inloopspreekuur logopedie op vrijdag 02-11-2018 van 08.30 uur tot 09.15 uur locatie
Schoolstraat 1 in de hal bij PSZ de Rakkertjes en kinderopvang Klimop
Dit keer een stukje over de normale spraakontwikkeling. Spreekt uw kind nog niet zo
verstaanbaar als het zou moeten doen en twijfelt u of er iets aan gedaan moet worden?
Kom gerust langs op mijn inloopspreekuur vrijdag 02 november of bel mij voor het maken
van een vrijblijvende afspraak! U kunt ook mijn web site een afspraak maken:
www.logopediepraktijkbvdheijdenaarlerixtel.com
De spraakontwikkeling bij kinderen begint al als ze net geboren zijn. Baby's reageren op
geluiden en beginnen zelf ook geluiden en klanken te maken. Daarna zetten ze de klanken
achter elkaar en worden het de eerste woordjes. Kinderen leren de verschillende klanken
door imitatie van de ouders. Soms stagneert de spraakontwikkeling of komt niet goed op
gang. Dit kan bijvoorbeeld door een (tijdelijk) gehoorprobleem. Ook in een normale
spraakontwikkeling kan een kind nog niet alle klanken goed maken. Dit heeft te maken met
de leeftijd van het kind. Een kind van 5 jaar hoort goed verstaanbaar te zijn.

0-9 maanden: huilen, brabbelen, uh klanken ( geluiden met vooral lipklanken)
9-12 maanden: imiterend brabbelen ( het kind oefent met de klanken die het vanuit zijn
omgeving hoort) wanner het kind 1 jaar is brabbelt het veel en gevarieerd
18 maanden: uitgebreid brabbelen , het kind zegt al de eerste woordjes maar de
woordopbouw is nog onvolledig, het kind kan de beginklanken, p,t,n,j aan het begin van een
woord maken
24 maanden( 2 jaar) : het brabbelen neemt af, het kind kan al twee woordzinnen maken
(auto weg, hebbe koek), het kind kan de k,g,s ,h b,f en w vooraan in een woord maken
Het kind is voor 50% verstaanbaar

3 jaar: zinnen van 3-5 woorden ( zinsbouw nog niet correct), woordenschat breidt zich uit,
de eerste medeklinkerverbindingen ( stoel i.p.v. toel), het kind is voor 75% verstaanbaar
4 jaar: uitbreinding van medeklinkers en medeklinkerverbindingen, l,r,kn-,zw-, sch- en flkunnen nog moeilijk zijn, het kind is verstaanbaar voor vreemden
5 jaar: vrijwel alles is verstaanbaar, de r en sch- kunnen nog moeilijk zijn
6 jaar: het kind kan alle losse en medeklinkerverbindingen maken, het kind kan soms nog
moeite hebben met het uitspreken van woorden met drie medeklinkers achter elkaar, zoals,
spreeuw, herfst, straat
Graag tot ziens!
Bibi van der Heijden, logopedist

Lampionnenoptocht

Vorig jaar hadden we een schitterende lampionnenoptocht samen met de bekendmaking
van de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses. Wegens groot succes doen we dat dit jaar weer
en verwachten wij weer veel kinderen samen met hun ouders.
Knutsel je eigen lampion en maak er iets moois van. Gebruik een blik, glazen pot, melkpak of
misschien van karton. En heb je geen tijd dan zijn er altijd lampionnen te koop.
Kom allemaal en jullie worden verwacht op 10 November om 19.30 bij Stout.
Tot dan en veel knutselplezier!!!

