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JEUGDZITTINGSOCHTEND IN DE GOUDEN KOEKENPAN
Aan alle ouders van de Struifdonderkes,
Hierbij alle belangrijke informatie voor carnaval 21-02-2020.
De generale repetitie is op donderdag 20 februari 2020. Vanaf 16.00 uur is
er voor de deelnemers van de jeugdzittingsochtend nog een generale repetitie in
de Gouden Leeuw. De deelnemers krijgen hiervoor de uitnodiging.
Vrijdag 21 februari 2020 barst het feestgedruis weer los.
Alle kinderen worden verkleed op school verwacht. Het zou heel fijn zijn als alle
boeven, cowboys, zeerovers en andere gewapende kinderen hun (namaak)zwaarden, pistolen, geweren, dolken etc. thuis zouden laten.
Ook confetti en serpentines mogen niet meegenomen worden naar school.
Dit jaar staat het volgende wederom centraal bij het feest op school:
•
•

De Jeugdzittingsochtend: er hebben zich weer allerlei kandidaten
opgegeven!
De uitreiking van de Superstruif: wie vindt de boon? Per groep zal er 1
boon in een cakeje verstopt worden. Degene die de boon heeft, zal
hiervoor onderscheiden worden door niemand minder dan onze eigen
jeugdprins Harry en jeugdprinses Ballonneke.

Het programma van dit jaar ziet er verder als volgt uit:
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uur
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10.15 uur
11.00 uur
11.30 uur

12.15 uur

Kinderen in de klas
Naar de Gouden Leeuw
Eerste deel jeugdzitting
Pauze. De kinderen krijgen ranja en cake en daarna even
hossen. Voor kleuters en andere kinderen, die niet graag
willen hossen, is er een aparte hoek.
Tweede deel jeugdzitting
Uitreiking Superstruif
Terug naar school
Carnavalslunch op school! Deze zal bestaan uit: soep,
pannenkoeken en ranja. Mocht uw kind dit menu niet lusten
dan hebben wij het vriendelijke verzoek hem/haar een
lunchpakket mee naar school te geven.
Naar huis en lekker vakantie vieren!

De tijden die hier staan zijn streeftijden!!

Wij wensen iedereen een gezellig carnaval toe en natuurlijk een fijne
vakantie!!
Groetjes, de carnavalscommissie en het team!

COMMUNICATIE-APP “PARRO”
Zoals we enkele weken geleden al aangekondigd hebben, heeft u afgelopen
dinsdag (tijdens de studiedag) een uitnodiging gehad om de Parro-app te
activeren op uw telefoon. Parro is een communicatie-app die gekoppeld is aan
ons administratiesysteem ParnasSys. Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar
voor de buitenwereld.
Vanaf nu zullen groep gerelateerde oproepen en informatie verstuurd gaan
worden via deze app. Ook foto’s kunnen we via deze app met de ouders van de
groep van uw kind(eren) delen. Deze week zal de informatie vanuit de groepen
nog te lezen zijn op de website. Na de vakantie zal deze pagina van de website
niet meer elke week aangevuld worden met nieuwe informatie, maar zal de
hoofdvorm van communiceren m.b.t. de groepen de Parro-app zijn.
De nieuwsbrieven van school en officiële mededelingen komen voorlopig nog wel,
zoals u van ons gewend bent, via de mail.
Wij willen u vragen om de privacygegevens van uw kind(eren) te controleren in
de Parro-app. U heeft vanaf het moment van activeren van het account tot 7
maart de mogelijkheid om de privacy-voorkeuren eventueel aan te passen. Na 7
maart blijven de instellingen voor schooljaar 2019-2020 gelden.
Dit kunt u doen via de volgende stappen:
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen';
• Tik op ‘Privacy-voorkeuren’;
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn;
• Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft
ingesteld.
Aan het begin van elk nieuw schooljaar zullen we u in de gelegenheid stellen om
de privacy-voorkeuren eventueel aan te passen. Mocht u tussentijds de privacyvoorkeuren willen aanpassen, kunt u contact opnemen met
lambertus@veldvest.nl .

RAPPORT EN OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7
Op 5 maart zal het 2e rapport meegegeven worden. Deze zal bestaan uit een
overzicht van de CITO-grafieken. De CITO-uitslagen zijn (zoals alle
toetsuitslagen) natuurlijk al zichtbaar op het Ouderportaal van Parnassys.
Na de voorjaarsvakantie ontvangt de ouders van groep 1 t/m 7 via de Parro-app
een mogelijkheid om in te schrijven voor een oudergesprek. Sommige ouders
zullen ingedeeld worden op aanvraag van de leerkracht, omdat de CITOuitslagen voor de leerkracht een reden zijn voor een gesprek. Maar u kunt n.a.v.
deze CITO-uitslagen of als er andere belangrijke zaken zijn, natuurlijk ook zelf

een oudergesprek aanvragen.
Deze ronde oudergesprekken wordt dus niet met alle ouders gehouden. Wanneer
er geen reden is voor een gesprek, ontvangt u geen uitnodiging voor een
gesprek.
Wanneer uw kind in groep 1 t/m 7 zit en u wil graag een gesprek hebben met de
leerkracht, kunt u zich dus inschrijven via de Parro-app vanaf de week na de
voorjaarsvakantie. De leerkracht zal u er een bericht over sturen.

CARNAVAL BIJ JONG NEDERLAND
21 februari is het weer zover!
Dan organiseert Jong Nederland een carnavalsavond vol gezelligheid en leuke
spelletjes voor alle kinderen t/m groep 8!
We beginnen in de zaal van de Gouden Koekepan om 18.30u en om 20.00u is
het afgelopen. Vanaf 19.45u kunnen de papa's en mama's nog even komen
kijken.
Entree is €1,- voor niet-leden en voor alle Jong-Nederland-leden is de toegang
gratis!
Wij hebben er zin in. Tot vrijdag!

ROTS & WATER
Dit is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen van 6-18 jaar.
Zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen vormen de basis. Dit geeft het
kind het gevoel van veiligheid. Kinderen leren hoe ze in een bepaalde situatie
kunnen reageren en wat dat betekent voor de ander.
De speelse oefeningen geven de kinderen handvaten hoe ze met lastige situaties
(pesterijen, groepsdruk, drukke omgeving) om kunnen gaan.
Ze leren gronden, zich centreren en focussen.
Fysieke oefeningen, spel en zelfverdedigingsvormen worden afgewisseld door
momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.
Trainer: Willemien klein Brink (www.hetexpressiehuis.nl)
We starten met 6 lessen in maart in de regio.
Kosten: les van 1 uur 10-12,50 euro (hangt af van de groepsgrootte)
Contact: we.kleinbrink@me.com of info@hetexpressiehuis.nl
BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF! INFORMATIEAVOND GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de
vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als
kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een
informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen
tempo plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk.
Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze
kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en
schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met
uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze
avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij
uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan
te pakken.
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het
Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur
start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond,
inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD
Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over
bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van
de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

SNEEUWWATJE EN DE 7 ERGE
Het sprookje van Sneeuwwitje ken je vast wel. Maar hoe zou het verhaal gaan
als de stiefmoeder graag de lelijkste van het land wilde zijn? En als Sneeuwwitje
een jongen was? De dwergen geen kleine mannetjes maar stoere meiden? Als er
een dappere prinses met een pratend paard rondliep die zelf eigenlijk niet wist in
welk sprookje ze thuishoorde?
Daar kun je achter komen door onze nieuwe voorstelling te bezoeken!
We hebben gekozen voor de combinatie van super-enthousiaste, getalenteerde
jeugdspelers met enkele volwassen spelers.
In deze voorstelling maak je kennis met onze jeugdspelers in de rollen van
Sneeuwwatje, de prinses en de zeven 'Erge' (de één nog erger dan de ander...).
De (jong-)volwassenen nemen de rollen van Koning, Koningin en paard voor hun
rekening. De regie is in handen van Amy Daris en Lisa van de Ven.
Wil je ook komen kijken naar de avonturen van Sneeuwwatje en de 7 Erge?
Dat zouden we heel leuk vinden! De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 13
maart (19.30 uur), zaterdag 14 maart (15.00 uur) en zondag 15 maart (15.00
uur) in d’n Boogerd in Vessem.
Kaarten kosten €4,- en zijn te reserveren via onze website.

