AGENDA
3 en 10 okt.
4 t/m 13 okt.
4 oktober
5 oktober
9 oktober
9 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober
13 oktober

Info avond VO Asten 19.30 uur voor ouders gr 7 en 8
Kinderboekenweek
Start type les groep 7
Staking. De school is gesloten
Codeweek (programmeren)
Vergadering Medezeggenschapsraad 20.00 u.
Expeditie gr 8 Willilbrordgymnasium
Voorleeswedstrijd
Leerlingenraad
Circusvoorstelling “Ons Plekske”
Zonnewijzer nr. 4

TREKTOCHT GROEP 7
Vanuit school zijn we op maandag 11 september rond 8.30 uur vertrokken. Geweldig om
uitgezwaaid te worden door alle schoolkinderen en natuurlijk onze ouders.
Onderweg werden we verdeeld in groepjes. In deze groepjes wandelden we 3 dagen. Weten jullie
wel dat we op dag 1 in totaal 18 km gelopen hebben en op de tweede dag 16 km? Natuurlijk moet
je dit afbouwen, dus liepen we op woensdag nog een kleine 8 km.
Tijdens het wandelen moesten we 50 “crazy” opdrachten doen. Zo moesten we één persoon
veranderen in een mummie. De juffen van de Kempel maakten dan foto’s als bewijs dat we een
opdracht goed uitgevoerd hadden.
Wandelen maakt dorstig, dus raakten ook onze blazen vol. De oplossing was nabij, vele
vriendelijke mensen stelden hun toiletten voor onze kinderen beschikbaar.
In Lierop werd er heerlijke macaroni gekookt door de studenten. Tjonge, dat ging er prima in.
's Avonds was er, uiteindelijk, een prachtig kampvuur, waarbij we gezellig gezongen hebben en
daarna moe ons bed opzochten.
In Liessel aten we frietjes en speelden we een quiz. Tijdens de feestavond werd er volop gedanst,
gehost en een spelletje gedaan. Door alle inspanningen viel iedereen redelijk snel in slaap.
's Woensdags genoten we van een zeskamp bestaande uit allerlei spellen zoals
spijkerbroekhangen, Jenga en boerengolf.
Wat hebben we samen een geweldige tijd gehad! Iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel
hartelijk bedankt.
Namens de leerkrachten van de groepen 7,
Yvonne Wijers.

NIEUWE UITDAGING
Na de zomervakantie kregen wij een onverwacht bericht. Onze collega Nienke heeft ervoor
gekozen om het onderwijs te verlaten. Zij heeft al heel wat jaren een weekend-baan bij
kinderkledingzaak No Kidding in Asten en ook dat werk vindt zij erg leuk. Zo leuk zelfs dat zij nu
heeft besloten er helemaal voor te gaan en de zaak over te nemen. Ontzettend fijn voor haar,
maar wel even slikken voor ons. Een leuke, enthousiaste collega gaat vertrekken. Wij vinden het
ontzettend jammer, maar gunnen haar natuurlijk van harte deze unieke kans. Gelukkig blijft ze
nog tot de Kerstvakantie, dus we hebben nog een paar maanden de tijd om aan het idee te
wennen………
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STARTGESPREKKEN
Vorige week hebben we hier op school voor de eerste keer startgesprekken gehouden. Dat was
voor ons best spannend, we waren heel benieuwd hoe het zou bevallen. Daar kwam nog bij dat
ouders voor het eerst zélf de gesprekken in konden roosteren via ouderportaal.
Ook dat was even wennen. Terugkijkend kunnen we echter vaststellen dat het allemaal prima is
verlopen. Het inroosteren verliep heel soepel. Onze administratief medewerkster Ingrid was
voorheen heel wat uren bezig om alles in te plannen en op elkaar aan te laten sluiten. Via
ouderportaal is het allemaal snel geregeld. Eén ouder heeft ons laten weten het een nadeel te
vinden dat je soms de gesprekken niet achter elkaar kunt plannen. Dat kan nu inderdaad een
probleem zijn. Voorheen verleenden wij die "service" vanuit school. Ouders die de gesprekken
graag op elkaar aan laten sluiten, adviseren wij om zo snel mogelijk te reageren, dan zijn er nog
veel mogelijkheden open. Mocht u er echt niet uitkomen, dan kunt u natuurlijk altijd nog contact
opnemen met de leerkracht. Al met al is het prima verlopen en wij bedanken u dan ook hartelijk
voor uw medewerking.
Ook over het verloop van de startgesprekken zijn wij erg tevreden. We vonden het zelf erg fijn
om al zo vroeg in het jaar even kennis te maken en die reactie hoorden wij ook van heel veel
ouders. We hebben gemerkt dat er heel andere gesprekken ontstaan als de kinderen erbij zitten.
We denken er dan ook over om ook de jongere kinderen in het vervolg uit te nodigen.
De betrokkenheid van de kinderen wordt veel groter als ze ook mee mogen praten. En de
leerkracht kan er later ook nog eens op terugkomen.
Al met al dus een prima begin van het schooljaar. Wij hebben er in elk geval heel veel extra
energie door gekregen!
Wilt u reageren? Mail of bel dan gerust!
Namens het team,
Diny Reiling

KINDERBOEKENWEEK 2017:
GRUWELIJK ENG
Van woensdag 4 oktober tot en met zondag 15 oktober is het Kinderboekenweek. Dit
jaar is het thema: "Gruwelijk Eng”. In de 63ste editie van de Kinderboekenweek zullen
boeken over griezelen centraal staan.
De opening van de Kinderboekenweek is op 4 oktober in de aula. We openen de
Kinderboekenweek dit jaar met een toneelstuk wat wordt verzorgd door mensen van de
toneelvereniging uit Liessel. In verband met ruimtegebrek kunnen de ouders helaas niet
komen kijken.
In de Kinderboekenweek wordt er iedere dag voorgelezen.
Op donderdag 12 oktober sluit de bovenbouw de Kinderboekenweek af met de
voorleeswedstrijd. We hopen dat er veel kinderen uit de groepen 7 en 8 aan de
voorrondes van de voorleeswedstrijd deelnemen!
Op donderdagmiddag lezen de vier finalisten voor. De kinderen van groep 5 en 6
verzorgen tussendoor een optreden.
In de volgende Zonnewijzer verneemt u wie de winnaar van de voorleeswedstrijd is
geworden.
We wensen iedereen veel leesplezier!!
Namens de werkgroep,
Anja van de Broek.
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MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN........

Ik ben een nieuw gezicht op de Zonnebloem, daarom stel ik me graag even voor.
Ik ben Jorg van Haandel, 42 jaar en woon in Deurne met mijn vrouw Desi en onze twee
kinderen, Loek (3 ½) en Luus (5 maanden). Ik werk al 16 jaar met natuursteen en maak
aanrechtbladen, vensterbanken e.d.
Drie jaar geleden wist ik opeens wat ik écht wilde worden: basisschoolleerkracht.
Nu volg ik twee avonden in de week de deeltijdopleiding van de PABO op de Kempel.
Ik zit nu in de derde klas en loop elke week 2 dagen stage op de Zonnebloem. Elke
maandag en woensdag ben ik te vinden in groep 4-5 bij Mark. Daar kunnen de kinderen
van mij leren en ik van hen. Zo hoop ik door te groeien tot een super-goede meester.

Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is “GRUWELIJK ENG!“
Ook dit jaar is er van alles te doen in de bibliotheek van Deurne.
Zo is er een Meet en Greet met Dolfje Weerwolfje
Dolfje Weerwolfje van de boeken van Paul van Loon komt op
bezoek! Ga je ook met hem op de foto? Hij is op zaterdag 14
oktober van 10.00 uur tot 10.30 uur in de bieb.

Voorstelling: de Bullebak
Mees droomt er al heel lang van een echte griezel te worden,
maar is Mees wel een geschikte Bullebak? Leer de
griezelregels van echte Bullebakken! De voorstelling is op
zaterdag 7 oktober om 11.00 uur. Entree € 2,-.
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.
Kaartjes via www.bibliotheekhelmondpeel.nl

Op donderdagmiddag 5 oktober is er van 14.00 tot 17.00 uur een voorleesestafette in de
bieb voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Uiteraard worden er gruwelijk enge boeken
voorgelezen en kun je langskomen voor tips en vragen over jeugdboeken.
Op woensdagmiddag 4 oktober en 11 oktober wordt er tijdens het wekelijks
voorleesuurtje om 14.00 uur voorgelezen uit een griezelig prentenboek. Voor kinderen
van 3 t/m 7 jaar.
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