Nr. 1

woensdag 2 oktober 2019

Basisschool de Blinkerd, Troelstrastraat 13, 5344 GK Oss,  0412-691635, www.deblinkerd-oss.nl

Agenda
4 oktober
11 oktober
25 oktober
7 november
12 november
14 november
28 november

Studiedag SAAM – vrije dag leerlingen
Blink Uit Viering
1e rapport mee naar huis
Schoolontbijt, driehoeksgesprekken
Driehoeksgesprekken
Groep 5-8 naar NME
Groep 7-8 naar NME

Berichten van de directie
Beste ouders en verzorgers,
U leest het eerste UitBlinkerdje van dit schooljaar. Het even geduurd, maar we waren ook enorm
druk met mooi onderwijs te organiseren voor uw kind(eren). Daarnaast zijn we ook aan het
overstappen naar een andere communicatieplatform voor ouders. We gaan werken met
Schoudercom in plaats van klasbord. U kreeg daar deze week meer informatie over.
We zijn 6 weken in schooljaar 2019-2020 en we kijken terug op de Gouden Weken. In deze weken
staat groepsvorming centraal en organiseren we veel activiteiten in dit thema. Ook hadden we
vorige week veel aandacht voor de ‘week tegen pesten’ en we hebben heel veel helden aan het
werk gezien deze week. Natuurlijk was de schoolreis ook een superleuke groepsactiviteit. Er werd
nog lang nagepraat over de busreis en over TOVERLAND! Was een feest was dat!
Personele mededelingen
Juf Anja is op 3 september met verlof gegaan en op 6 september werd Valentijn al geboren. Juf
Anja is nu herstellende van een pittige bevalling en met Valentijn gaat het heel goed. Een dikke
proficiat voor Juf Anja, Erik en Benjamin en Jennifer. Geniet van jullie lieve zoontje en broertje.
Meneer Pedro is momenteel ziek thuis. Het gaat elke dag beter met hem, maar hij kan nog niet
starten met werken. Wij wensen hem veel beterschap.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben Gerald de Poot en ben inmiddels 26 jaar en ik kom uit/woon in Geffen. Als
kleine jongen van 9 jaar had ik maar een persoon die ik graag later wilde worden
en dat was meneer Joop de gymleraar van mijn oude bassischool. Daardoor wist
ik al op vroege leeftijd wat ik wilde worden: gymleraar. Om dit uiteindelijk te kunnen
worden heb ik vele scholen doorlopen: Hoog Huis Stadion (SDV), het CIOS in
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Arnhem, en nu ben ik afgestudeerd op het ALO op de Han. In deze schooljaren heb
ik vele stages gehad zoals PO ,VO, SO en praktijkonderwijs waar ik veel ervaring
heb opgedaan in het lesgeven.
Tijdens mijn lessen wil ik de leerlingen een leerling laten zijn die in een veilige omgeving durft en
wil leren. Dit wil ik doen door mijn lessen op verschillende niveaus aan te bieden en te kijken naar
wat iedere individuele leerlingen nodig heeft. Tenslotte is iedere leerling anders en leert anders.
In mijn vrije tijd ben ik veel bij de plaatselijke voetbalvereniging te vinden Nooit Gedacht Geffen,
waar ik training geef aan de jeugd en waar ik zelf ook nog mijn wedstrijden speel.
Na bijna 12 jaar vakkenvullen / vulploegleider zijn kan ik de plaatselijke jumbo vaarwel zeggen, en
kijk ik ernaar uit om bij jullie op school de gymlessen te mogen verzorgen, hopelijk tot snel.
Gerald de Poot
Ontruiming 1 oktober
Als school zijn wij verplicht om jaarlijks twee keer het gebouw volledig te ontruimen. Dit wordt
begeleid door bedrijfshulpverleners die jaarlijks worden bijgeschoold. In de schoolgids kunt u zien
wie dat zijn voor De Blinkerd. De eerste ontruiming is altijd aangekondigd. Medewerkers, kinderen
en ouders zijn hiervan op de hoogte. De tweede keer is onaangekondigd. De eerste ontruiming
was op dinsdagmiddag 1 oktober. Het alarm gaat daarvoor af. Dit is best luid en mogelijk dat uw
kind daar thuis iets over verteld heeft.

Kinderboekenweek
Op maandag 30 september startte de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is REIS MEE. Deze
en volgende week zal er veel aandacht zijn voor lezen, boeken en het thema reizen en vervoer.
Wij sluiten de Kinderboekenweek gezamenlijk af tijdens de Blink Uit Viering van 11 oktober.
Blink Uit Viering 11 oktober
In de jaarkalender vindt u terug dat wij op vrijdag 11 oktober onze Blink Uit Viering hebben. Alle
groepen presenteren iets op een podium. Dit kan een liedje, dansje of toneelstuk zijn. De Blink uit
Viering voor de herfstvakantie staat altijd in het teken van de Kinderboekenweek. Deze is 1
oktober begonnen met als thema ‘Reis mee’. Iedereen is daarom welkom om op vrijdag 11
oktober naar de Blink Uit Viering te komen. Vanaf 11:30 uur kunt u via de hoofdingang de
speelzaal betreden. Om 11:45 uur starten we echt met de voorstelling. De kinderen gaan na
afloop eerst terug naar de klas voordat zij met de ouders om 12:30 uur naar huis gaan en kunnen
beginnen aan een welverdiende herfstvakantie.
Leerlingenraad
Het komende schooljaar zitten Eflin, Said, Felicia en Rayan in de leerlingenraad!!
We hebben er weer zin in!!
Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen met 4 leerlingen van de Martinus van
Beekschool overleggen wat we belangrijk vinden voor beide scholen.
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Juf Manon (Martinus van Beekschool) en juf Sigrid (De Blinkerd) gaan dit begeleiden.

Bericht van groep 3
Maandag 28 oktober gaan we met groep 3 naar de bibliotheek. We vertrekken om 10.15u naar de
bibliotheek en rond 11.30u gaan we weer terug naar school. Wie zouden er kunnen rijden om ons
te brengen en te halen? Het is ook mogelijk om bij de activiteit in de bibliotheek te blijven.
Kunt u ons helpen? Geef het a.u.b. door aan juf Karin of Sigrid. Alvast bedankt!

Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is weer van start!
Wij hopen dat jullie een heerlijke vakantie hebben gehad en even lekker tot rust zijn gekomen,
klaar om er tegen aan te gaan! Wij hopen daarnaast dat jullie samen met de kinderen een fijne
start op school en thuis hebben nu alles weer even anders is!
Maar misschien gaat het allemaal niet zo fijn en vraagt de start van school thuis of op in de klas
wel heel erg veel? Mogelijk kunnen wij daarbij helpen?
Wij zijn Ergotherapiepraktijk De Oplossing en begeleiden al enkele jaren kinderen van
Basisschool De Blinkerd als het gaat om problemen met:
Gedrag
Over- of onderprikkeld
Concentratie
Ochtend rituelen
Aankleden
Sluitingen hanteren
Veters strikken
Knopen open en dicht maken
Haren kammen, nagels knippen
Tanden poetsen
Eten en drinken
Douchen
Slapen
Planmatig handelen
Concentratie
Prikkelverwerking
Voorschoolse vaardigheden
Knippen
Plakken
Prikken
Vouwen
Scheuren
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Schrijfvaardigheden
Pengreep
Automatiseren letters
Vloeiendheid in bewegen
Krachtdosering
Meedoen met vriendjes
Spelen
Gaan spelen
Alleen spelen
Sporten
Feestjes en verjaardagen
Uitstapjes
Huiswerk maken

Dus mocht je als ouders zelf of met een kind ergens tegen aan lopen,
neem dan gerust vrijblijvend contact op. Dit kan via een mailtje naar
info@ergotherapiedeoplossing.nl of spreek Lisa, onze werkzame
ergotherapeut bij jullie op school, persoonlijk aan.
Groetjes van het hele team, in het bijzonder van Femke en Lisa
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