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Wist u dat….
… met ingang van deze maand de nieuwe maandkalender als bijlage aan de nieuwsbrief wordt toegevoegd….
Berichtje van de directeur
Beste ouder(s), verzorger(s),
Op 1 oktober ben ik ‘echt’ gestart op ’t Kendelke als directeur. Ik heb al een aantal mooie dagen mee mogen maken
en heb gezien dat het team hard werkt om uw kind zo goed mogelijk onderwijs te bieden. De komende tijd ga ik in
gesprek met de teamleden en zal ik kennismaken met de MR om de school beter te leren kennen. U kunt mij vooral
op maandag, dinsdag en donderdag op school vinden, mocht u een vraag hebben. Ik hoop dat wij als school, samen
met uw kind(eren) en u als ouder kunnen werken aan een mooie basis voor de toekomst (van de kinderen).
Daniëlla Wentholt
Kinderboekenweek
Op dinsdag 2 oktober hebben we de Kinderboekenweek geopend. De leerkrachten stonden
als levend standbeeld opgesteld en werden onder begeleiding van muziek langzaam tot leven
gewekt.
De Kinderboekenweek heeft dit jaar het thema ‘Vriendschap’ en het motto ‘Kom erbij!’
Tijdens de Kinderboekenweek worden allerlei activiteiten georganiseerd. Zo hebben alle
groepen op woensdag 3 oktober een voorstelling in de schouwburg van Cuijk bezocht en
heeft op donderdag 4 oktober een voorleeswedstrijd plaatsgevonden.
Volgende week is er een talentenweek in hetzelfde thema. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals
knutselen, drama, dans, tekenen enz.. Aan het einde van de week worden de eindresultaten aan elkaar
gepresenteerd.
Spaart u mee voor de schoolbieb?
Geachte ouder/verzorger,
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om
samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
•
U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert
de kassabon in op school (bij de juf of meester van de groep).
•
Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Brunawinkel.
•
Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt
een waardebon.
•
De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Bij vragen kunt u contact opnemen met school of een Bruna-winkel.
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Kinderpostzegelactie
De afgelopen twee weken heeft de kinderpostzegelactie plaatsgevonden. De missie &
visie van de actie is: “Voor kinderen, door kinderen”. De opbrengst gaat naar kinderen
die niet thuis wonen; er wordt hen zo een kans op een betere toekomst geboden.
Inmiddels is de actie gesloten en vandaag werd bekend gemaakt dat er landelijk ruim
9.4 miljoen euro is opgehaald.
Ook onze school heeft dit jaar weer deelgenomen aan de kinderpostzegelactie. De kinderen van groep 7 gingen vol
enthousiasme langs de deuren in de hen toegewezen straten. De definitieve opbrengst van onze school wordt z.s.m.
bekend gemaakt.

Jantje Beton
De actie van Jantje Beton is inmiddels succesvol afgesloten en heeft een bedrag van € 948,-- opgebracht. De helft
van deze opbrengst gaat naar de Stichting Jantje Beton en de andere helft mogen we
besteden aan onze school. Een wens van de kinderen was om meer verstopplekjes te
creëren op het schoolplein, dus dit zal zo spoedig mogelijk gerealiseerd gaan worden.

Tennissen
Afgelopen vrijdag zijn de kinderen van groep 2 en 3 naar de tennisbaan geweest. Daar hebben zij een tennisles
gevolgd. Ze zijn gestart met een warming-up. Even de spieren opwarmen. Daarna hebben ze een
estafette-opdracht gedaan. Vol enthousiasme en vliegensvlug gingen ze hiermee aan de slag.
Voor veel kinderen was het de eerste kennismaking met tennis, vandaar dat ze wat
balvaardigheidsoefeningen gedaan hebben. Ze deden zo goed hun best en daardoor ging het al best
goed.
Als laatste hebben ze ook de bal weg mogen slaan en een ander probeerde de bal te vangen met een pylon. Wow,
dat slaan is wel leuk. Dat vangen is soms nog moeilijk, een tennisbal is ook zo klein.
Wat hebben de kinderen genoten deze ochtend. We danken de tennisvereniging dat we als gast op de tennisbaan
mochten zijn.
Verzoekje
Het komt wel eens voor dat een ouder een ander kind mee naar huis neemt omdat zijn vader/moeder er nog niet is.
Als dit niet aan de leerkracht wordt doorgegeven kan dit tot een vervelende situatie leiden als
de eigen vader/moeder vervolgens ietsje later op school komt en niet weet waar het kind
gebleven is. Daarom willen wij u verzoeken dit alleen in overleg met de leerkracht te doen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Zoals wellicht bekend is sinds mei van dit jaar de privacywetgeving aangescherpt en mogen er
zonder toestemming van de ouders geen foto’s van leerlingen meer in bijv. de nieuwsbrief of op de
website geplaatst worden. Binnenkort zal uw kind een brief mee naar huis krijgen, waarin u
toestemming kunt geven voor het plaatsen van foto’s van uw kind op bijv. ouderportaal of website.
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(Ingezonden)
Beste ouder/ verzorger,
In deze oktober editie van ‘’t Briefke” willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om u kennis te laten maken
met de vernieuwde samenstelling van de Schoolraad en onze bezigheden.
Daar er onlangs wat wijzigingen hebben plaatsgevonden aan het bestand van de SR, willen wij u graag vertellen hoe
de nieuwe samenstelling eruit ziet.
Zo verwelkomen we graag in ons midden de twee nieuwe leden:



Judith Peters-Dijst; Moeder van Neil (Groep 4) en Wes (Groep 3)
Reinier Tan; Vader van Ryan (Groep 4)

En nemen we afscheid van Angelique Hermens. Angelique, dank voor de jarenlange inspanningen die je verricht hebt
voor ‘t Kendelke.
De rest van de leden is u misschien minder onbekend en vormt de volgende formatie:
Participerende leden vanuit de Medezeggenschapsraad:



Judith Stammen-Vogelzangs; Moeder van Daphne (Groep 8) en Sophie (Groep 5)
Berty Schreurs; Moeder van Martijn (Groep 6)

Overige leden SR:







Cristel Grassens; Moeder van Lente (Groep 4)
Nicole Wijers; Moeder van Bo (Groep 6) en Eef (Groep 3)
Sabina Fleuren-Nuijten; Pleegmoeder van Sya (Groep 8)
Bianca Jans; Moeder van Arwen en Siebe (Groep 7)
Chantal Koks; Moeder van Kris (Groep 6)
Sharon Rieff; Moeder van Scott (groep 6), Kate (groep 2) en Liam (groep 1)

De SR houdt zich op het moment bezig met de volgende stukken:





Verkeersveiligheid rondom ’t Kendelke en de kern van Siebengewald.
Externe uitstapjes
Pesten
Privacy in het kader van de Algemene Verordening van Gegevensbescherming

Als Schoolraad vertegenwoordigen wij de stem van u als ouder en fungeren we als klankbord voor de
Medezeggenschapsraad. Mocht u vragen hebben, dan beantwoorden wij deze natuurlijk graag. Spreek ons aan op
het schoolplein of stel uw vraag via de mail gericht aan de school. Automatisch zal het bericht bij ons terecht komen
Met vriendelijke groet,
Reinier Tan namens de Schoolraad
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Schooluitstapje Democracity
Wij zijn met de klas (groep 8) naar het gemeentehuis geweest.
Als eerste gingen we natuurlijk vanuit school op de fiets naar
Bergen.
Toen we eenmaal bij het gemeentehuis aan waren gekomen
gingen we naar binnen en kwam er een mevrouw die ons
ontving.
Daarna gingen we met de trappen omhoog, naar de
belangrijkste kamer van het gemeentehuis; de raadszaal. Dat
was helemaal bovenin.
Toen kwam er een nieuwe meneer die zichzelf ging voorstellen en kwam zeggen wat we moesten doen. Die meneer
was zelf ook van het gemeentehuis. Toen gingen we op een van de stoelen zitten in die kamer. En gingen ook wij
onszelf voorstellen. Dat deden we door onze naam op te noemen en te zeggen wat ons lievelingseten was (dat
deden we door in onze persoonlijke microfoon te praten). Dat natuurlijk bijna van iedereen friet of pizza was.
Toen we daarmee klaar waren ging die meneer ons in 5 groepen verdelen. Iedere groep moest zelf een naam
verzinnen. Toen hij dat had gedaan ging het pas echt beginnen. We gingen het spel genaamd Democracity doen. In
iedere groep zaten 4 kinderen. Die werden verdeeld over verschillende soorten rollen in het gemeentehuis.
Dat was een secretaris, woordvoerder, kamerlid en een voorzitter.
In het midden van alle tafels lag een soort mat met een landschap en een paar huizen daarop. En om die mat heen
stonden allemaal gebouwen. Zoals (bijvoorbeeld) een fabriek, park, ijssalon, gemeentehuis, school, mbo,
oudertehuis en een bos. En ieder kind mocht een gebouw uitkiezen. Toen ieder kind een gebouw had uitgekozen,
gingen we een top 4 maken van de belangrijkste gebouwen uit jouw partij.
Een tijdje later had iedere partij dat gedaan. Toen gingen per partij kijken welke gebouwen op de eerste plek
stonden. Daarna ging de partij zijn nummer 1 gebouw aankondigen. Wij moesten toen zeggen waarom wij vonden
dat dat gebouw geplaatst moest worden. Toen we dat hadden gezegd werd democratisch besloten of het gebouw
geplaatst moest worden. Daarmee gingen we misschien een halfuur mee door. Toen waren (bijna) alle gebouwen
weg. er waren nog 2 gebouwen bij iedereen over. Toen zei die meneer dat we nog geld hadden voor twee
gebouwen. Alleen van geen enkele partij was een gebouw gekozen. Dus iedere partij mocht nog een gebouw
uitkiezen. En we mochten samenwerken met andere partijen. Dus er waren drie partijen die samen op elkaar
stemden. En toen waren die twee gebouwen dus gekozen. En toen ging die meneer afsluiten, en mochten we op de
fiets terug naar school. We waren rond half 1 weer terug op school.
Gemaakt door Lars Janssen
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