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AGENDA
16 januari VO – markt
17 januari Informatieavond Marietje Kessels
23 januari De Info 10
23 januari Start Nationale Voorleesdagen

23 januari Start Nationale voorleesdagen 2019
24 en 25 januari Migratie (ICT)
28 januari Adviesgesprekken groep 8
30 Vergadering MR

VERJAARDAGEN
11
11
14
14
21
22
22

Jelle Boekema
Indy Kerste
Stijn Manders
Vince van Os
Diese van Leeuwen
Carlijn van Stiphout
Lars van Stiphout

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

SCHOOLINFORMATIE

De Beste wensen
Het gehele team wenst iedereen een geweldig nieuwjaar. We hopen dat 2019 voor eenieder
een jaar wordt waarin goede gezondheid en geluk de boventoon voeren!

Opening Kindcentrum
Stichting de Eenbes en Stichting GOO gaan meer
samen werken. Zo ook in Aarle-Rixtel.
Vanaf 7 januari mag de Heindert zich ook officieel
een kindcentrum noemen. Samen met Wim
Klaassen (bestuurder Eenbes) en Ellen Nelissen
(bestuurder GOO) hebben we dit feestelijk
geopend op de eerste dag van het nieuwe jaar.
Beide teams gaan zich vanaf nu inzetten om meer
op inhoud samen te gaan werken, zodat er een
doorgaande lijn ontstaat voor alle kinderen van 013 jaar. U hoort en ziet hier zeker nog wel wat van
terug!

Marietje Kessels
Vanaf vandaag gaat groep 8 starten met het Marietje
Kessels Project. Dit project bevat 12 lessen over
fysieke weerbaarheid. Kinderen leren technieken om
los te komen, af te weren en te ontwijken. Met de
wetenschap dat ze wat kunnen doen, worden kinderen sterker, zelfverzekerder en minder
bang. Verder is er veel aandacht voor mondelinge weerbaarheid en uitstraling. De trainingen
bereiden ook voor op de omgang met anderen op de middelbare school.
Twee trainers geven deze lessen wekelijks, op een vaste tijd. Een vrouwelijke trainer geeft
les aan de meisjes, een mannelijke trainer geeft les aan de jongens. Dit project wordt
afgesloten met een examen.
Op donderdag 17 januari 2019 is er voor de ouders/verzorgers van groep 8 een
informatieavond over dit project. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen.

OVERIGE INFORMATIE

Leren leven LEV
In januari starten er weer nieuwe groepen van de trainingen van Positief opvoeden
De volgende trainingen worden aangeboden:
- Positief opvoeden voor ouders van kinderen van 0-12 jaar
- Positief opvoeden voor ouders van tieners (12-17 jaar)
- Positief opvoeden voor gescheiden ouders
Verdere informatie vindt u in de bijlage.

BIJLAGE(N)
-

Flyer training Leren met LEV

