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In mijn vrije tijd reis ik graag, speel ik graag
gezelschapspelletjes met vrienden of vind je me in de tuin
samen met Jaaf en de hond. Jullie zullen mijn gezicht zien
bij de kleuters en op vrijdagmiddag in de bovenbouw. Ik zie
er naar uit om er samen met de kinderen, ouders en
collega's een leuk schooljaar van te maken! Tot volgende
week. Groetjes Marja

Van onze schoolleider
Nog een weekend en dan is de zomervakantie echt voorbij.
Afgelopen weken zijn alle teamleden al een of meerdere
keren op school geweest, maar vandaag zijn we dan echt
met elkaar gestart. We zijn er klaar voor en hebben er zin in
om met elkaar er een mooi schooljaar van te maken. Dit
schooljaar starten we zoals u weet met een aantal nieuwe
enthousiaste collega’s. Zij stellen zich graag aan u voor:

Voorstellen nieuwe collega’s
Mijn naam is Lieke Buijs. Mijn loopbaan ben ik gestart als
HR-adviseur in het onderwijs. Met veel plezier heb ik
studenten en medewerkers mogen begeleiden in hun
loopbaan. Hierna heb ik een switch gemaakt. Het pure van
een kind trok me aan. Inmiddels werk ik alweer 15 jaar met
veel enthousiasme in het basisonderwijs. Afgelopen jaren
heb ik verschillende opleidingen en cursussen gevolgd om
kinderen te kunnen begrijpen in hun denk- en
leerprocessen. In kinderpraktijk ‘Kracht’ heb ik ervaring
opgedaan als remedial teacher en kindercoach. Afgelopen
schooljaar ben ik gestart als intern begeleider op de
Lambertusschool in Haarsteeg. Nu ga ik graag de uitdaging
aan op de Th.J.Rijkenschool. Mocht u vragen hebben, loop
gerust binnen. Mijn werkdagen in Elshout zijn dinsdag,
woensdagochtend en donderdag. Ik wens jullie allemaal
een goede start toe van het nieuwe schooljaar.
Een nieuw gezicht binnen de TH. J. Rijkenschool. Ik zal
mezelf even voorstellen: ik ben Denise van Arendonk, ben
23 jaar en woon in Drunen samen met mijn ouders en mijn
zus. Tennissen en fitnessen vind ik altijd erg leuk, en
daarnaast houd ik ervan om leuke dingen met familie en
vriendinnen te doen. Het afgelopen jaar ben ik
afgestudeerd op de PABO. Dit schooljaar zullen jullie mij
zien op de maandag, donderdag en vrijdag in stamgroep
4/5. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en ga er
samen met de kinderen en mijn duo-partner Fleur van der
Meyden een leuk schooljaar van maken! Mochten jullie nog
vragen hebben, loop gerust een keer binnen. Groetjes,
Denise van Arendonk
Mijn naam is Marja de Jong. Ik ben 29 jaar en ik woon nu
nog samen met mijn man Michiel, zoontje Jaaf en hond
Noor in Vleuten. Eind oktober verhuizen wij naar Herpt en
dan kan ik eindelijk weer lekker op de fiets naar school.

Mijn naam is Kimberley Kreeft en woon samen met mijn
vriend in 's-Hertogenbosch. Ik zit op de deeltijd PABO in
Den Haag en zit nu in mijn derde studiejaar.
Naast mijn studie ben ik ook werkzaam in het speciaal
onderwijs en hier werk ik met kinderen die ernstige
gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen
hebben. Komend schooljaar ga ik op dinsdag stage lopen bij
uw zoon of dochter in stamgroep 3/4. Ik heb veel zin in
komend schooljaar en kijk er naar uit om u en uw kind te
ontmoeten! Groetjes, Kimberley

Welkomstgesprekken/informatieavond
In cluster 3-4-5 en cluster 6-7-8 starten we begin van het
schooljaar weer met welkomstgesprekken. In het
welkomstgesprek komen wederzijdse verwachtingen,
sterke kanten, talenten, leerdoelen en eventuele extra
aandachtpunten en afspraken aan de orde. In cluster 6-7-8
mogen de leerlingen meekomen. Ter voorbereiding op het
gesprek ontvangen ouders en vanaf groep 6 ook leerlingen
een formulier om vooraf in te vullen. Dit formulier ontvangt
u komende week. Inschrijven voor de
welkomstgesprekken kan vanaf komende
donderdag om 19.00 uur. Met de invoering van de welkomstgesprekken ontvangt
u schriftelijk de algemene informatie per
stamgroep. Deze kunt u na de welkomstgesprekken
ook op de website vinden. De informatie
avond
avond voor groep 1-2 blijft. Deze is 14
14 donderdag
september om 19.30 uur.

Medezeggenschapsraad
De MR is betrokken bij de organisatie van de school. De MR
denkt mee, geeft gevraagd en ongevraagd advies en moet
soms beslissingen nemen. De samenstelling van de MR is
als volgt:
Annemarie Snels
personeelslid
Annelies Bruinsma
personeelslid
Helen Schwartzmans
ouderlid
Ine Fleuren
ouderlid
Wij willen jullie erop attenderen dat de vergaderingen van
de MR openbaar zijn. Schuif gerust een keer aan, dat
zouden we erg op prijs stellen. Op de jaarplanning kunnen
jullie terugvinden welke data dit zijn. Wij hopen weer op
een fijn jaar met een prettige samenwerking met de school.

Leerlingenraad
Dit schooljaar wordt het derde schooljaar dat we een
leerlingenraad hebben. Eind vorig schooljaar hebben de
leerlingen uit de leerlingenraad met elkaar besloten dat
leerlingen twee jaar zitting mogen hebben in de raad. Er is
toen ook gesproken over wat te doen met de leerlingen die
al twee jaar in de raad zaten. Mochten zij nog blijven,
omdat de regel dit jaar pas in gaat of moeten ze hun plekje
afstaan? De meningen waren verdeeld en uiteindelijk is de
raad tot een mooi compromis gekomen. Een leerling die al
twee jaar in de leerlingenraad zit blijft in de raad, maar er
mag dit schooljaar een extra leerling naast deze leerling bij
komen. Mooi om te ervaren dat de leerlingen zo
enthousiast en betrokken zijn.

Naschoolse techniekcursus
Dit schooljaar kunt u weer gebruik
maken van de naschoolse techniekcursus die aangeboden wordt door
Mad Science. Begin van het schooljaar zullen een aantal gekke
professoren onder schooltijd een promoshow verzorgen. In
de bijlage kunt u hierover alvast meer informatie lezen.

Cultoer
Op donderdag 28 september vanaf 11.00 uur vindt de
cultoer plaats waarbij alle basisschoolkinderen uit Heusden
een groot deel van de kunst- en cultuuraanbieders
ontmoeten. U bent welkom om te komen kijken.

JVV week 1000 en 1 nacht 2017
Wat hebben we een prachtige week gehad
met veel leuke dingen en vooral ook super
mooi weer. Er zijn weer mooi hutten gebouwd en prachtige dingen geknutseld,
zoals een mooie hoed met prachtige sluier, leuke kamelen
en nog meer prachtige 1000 en 1 dingen. Op dinsdag kon
de zeskamp ook niet stuk, gelukkig waren er een aantal
dingen met water voor de verkoeling. Op woendag is de
onderbouw gezellig gaan spelen bij het kwekkeltje in
Rosmalen. De bovenbouw weer gezellig op overnachting
geweest, wisten jullie dat de hulpen wel 1000 en 1 keer in
het water geduwd zijn. Op donderdag gingen de kinderen
op zoek naar mooie oosterse dames en rijke sultans. Vrijdag
waren de kinderen weer te vinden met hun zieke pop of
beer bij de poppen dokters . En werd er door de
dierenartsen even goed gekeken of de huisdieren nog
gezond waren. ’s Avond was dan de disco van 1000 en 1
nacht, het was een beetje warm maar dat mocht de pret
niet drukken. Dan afloop gingen de groepen 1 voor 1 naar
huis en kregen nog een heerlijke suikerspin mee.

Allemaal bedankt voor de leuke week en tot volgend jaar!!
Deze week werd mogelijk gemaakt door een groot aantal
sponsors, en hulp van veel jeugd en ouders. Dankzij jullie
kunnen wij er ieder jaar weer iets prachtigs van
maken! Bedankt , namens het bestuur van JVV Elshout :
Nicole van Hulten, Remco van Baaijen, Jopie Klerks,
Maarten Schoenmakers, Bart Jonkers, Stefan Fleuren, Alex
Smits, Dennis de Gouw, Samantha Sterk en Sandra van der
Lee

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen van de JVV-week liggen samen
met de gevonden voorwerpen die op school zijn blijven
liggen in de aula tot donderdag 7 september.

Hulpouders/vrijwilligers
Alle ouders ontvangen dit jaar een overzicht met
activiteiten waarbij hulpouders gevraagd worden. Op deze
manier heeft u meteen een overzicht voor het gehele jaar
en kunt u op u gemak kijken waarvoor u zich wilt en kunt
opgeven. Zoals u in de agenda kunt zien gaan alle groepen
de eerste maand al naar de Loonse en Drunense Duinen.
En speciale aandacht hulpouders/vrijwilligers
voor de handvaardigheidscircuits in cluster
3/4/5 op dinsdagmiddag en in cluster 6/7/8
op woensdagochtend. In circuitvorm maken de
leerlingen kennis met verschillende technieken.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen
helpen bij het circuit. Het zou super zijn als er vrijwilligers
zijn die willen helpen bij figuurzagen, timmeren of
bijvoorbeeld knutselen. U hoeft hiervoor niet alle
dinsdagen of woensdagen beschikbaar te zijn. We kunnen
ook rouleren. U kunt zich opgeven bij de juffrouw Denise of
juffrouw Lindsey.
En ook voor dit schooljaar zijn we op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden om twee (of meer) keer per week te
werken met Maher; een anderstalige instromer, die het
Nederlands (nog) niet beheerst, omdat hij maar kort in
Nederland woont.

En verder
Even voorstellen: mijn naam is Yvonne Simons. Ik ben
dramatherapeut en ben een eigen praktijk gestart: De
Verkleedkamer. Ik huur een prachtige ruimte bij familie de
Jong: Kapelstraat 30 in Elshout. Die uitpuilt met tientallen
verschillende kostuums, hoeden, pruiken ,
poppenkastpoppen, maskers etc. Bij praktijk De
Verkleedkamer komen kinderen met terugkerende
problemen weer in balans. Op een manier die het beste bij
hen past: spelenderwijs. Naast behandelen geef ik ook een
training: Leren Presenteren. Deze training heb ik tijdens het
handenarbeid circuit ontwikkeld, samen met leerkracht
Frans Rijken. Wij zagen dat deze training zo krachtig bleek
dat kinderen zich vrijer gingen gedragen. In en buiten de
groep. De kracht van de training zit hem volgens ons in het
spel. Op een speelse en natuurlijke manier worden
kinderen zich bewust van lichaamstaal en leren ze
presentatievaardigheden. Vaardigheden die ze de rest van
hun leven nodig hebben.

· De training is voor kinderen vanaf 8 tot 12 jaar
· Maximaal aantal deelnemers: 9 kinderen
· Kosten voor 8 lessen: €80,00
· Inloop v.a. 15:30 (ranja met koekje)
· Start 15:45 tot 16:45
· Startdatum: do. 21 september Voor persoonlijk contact,
meer informatie of aanmeldingen:
Yvonne@deverkleedkamer.com Als je vragen hebt kun je
altijd bellen 06-37115862 Tot ziens , Yvonne Simons

Agenda


28-08
29-08
04-09
11-09
11-09 t/m
14-09
13-09
14-09
14-09
18-09
18-09
19-09
22-09

25-09
27-09
28-09
02-10
04-10

Openingsviering
Luizencontrole
e
1 Leerlingenraad
Schoolfotograaf
Welkomstgesprekken cluster 3-4-5
en cluster 6-7-8
Start handvaardigheidcircuit cluster 6-7-8
Informatieavond cluster 1-2
Groep 1/2 Loonse en Drunense Duinen
Takkenhoedjes
Groep 3/4 Loonse en Drunense Duinen
Zandgebak en luchtkastelen
Herfstactiviteit kleuters en peuters
MR
Groep 6/7 Loonse en Drunense Duinen
Zandspoor
Groep7/8 Loonse en Drunense Duinen
Dassenwerk
Groep 5 Loonse en Drunense Duinen
Zandspoor
Kinderpostzegels
Cultoer
Ouderavond groep 8 over VO
Start Kinderboekenweek

