Nieuwsflits 1
voor alle ouders/verzorgers en leerlingen van

Belangrijke data
Vrijdag 13 september 2019
Dinsdag 1 oktober 2019
12 oktober tot en met 20 oktober 2019
Maandag 21 oktober 2019

Studiedag hele school (alle leerlingen zijn dan vrij)
Schoolfotograaf
Herfstvakantie
Studiedag SO groepen (alle SO leerlingen zijn vrij,
VSO leerlingen hebben deze dag gewoon school)

Mededelingen
-

Mocht onze school wegens b.v. een internet storing niet bereikbaar zijn op het vaste telefoonnummer
040-2515859, dan kunt u als optie ons mobiele telefoonnummer bellen: 06 – 14421231.
Dit nummer vindt u ook op onze website.

Nieuws uit de MR
Wij wensen alle kinderen/jongeren, hun ouders/verzorgers en alle medewerkers een heel fijn schooljaar toe.

18 september 2019 Themabijeenkomst: “Help mijn kind wordt 18 !”
Tijdens verschillende workshops krijgt u de gelegenheid om met deskundigen en met elkaar in gesprek te gaan over
de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving. De bijeenkomst wordt gehouden bij ons op de MBS en begint
om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) en eindigt om 21.30 uur. Voor ouders van MBS leerlingen is deze avond gratis te
bezoeken! Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden op www.sien.nl/themabijeenkomsten.

Jongerendisco
Op vrijdag 6 september 2019 van 19.30 – 21.30 uur vindt er vanuit Severinus weer een jongerendisco (gratis entree)
plaats in Uitgaanscentrum “de Kers” Oude Kerkstraat 1, 5507 LA Veldhoven (Oerle). 1e consumptie is gratis.
Deze Discoavond is speciaal voor jongeren van ongeveer 16 tot 35 jaar.
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Stichting Truckrun Valkenswaard
Op zaterdag 21 september 2019 vindt weer de jaarlijkse truckrun plaats in Valkenswaard. Hieraan doen 400
vrachtwagens mee met op hun bijrijdersstoel iemand met een beperking.
Op de website www.truckrunvalkenswaard.nl kunt u meer informatie hierover vinden.
Bij interesse kunt u zich aanmelden via tel. nr. 06-25230577 of via de mail op mailadres:
info@truckrunvalkenswaard.nl.

KluppluZ
Ontwikkelingen Kluppluz:
Sinds mei 2019 hebben er ontwikkelingen plaats gevonden in de samenwerking tussen Kluppluz en de Gemeente
Eindhoven. Vanwege de tariefwijzigingen die de Gemeente vanaf 1 mei 2019 hanteert heeft Kluppluz besloten zich
niet opnieuw in te schrijven voor de groepsbegeleiding.
Voor de individuele begeleiding heeft Kluppluz zich wel ingeschreven, daarvoor verandert ook niks.
De nieuwe tarieven zijn niet passend voor de gespecialiseerde begeleiding die Kluppluz biedt. Als organisatie vindt
Kluppluz het belangrijk om gepaste begeleiding te kunnen bieden en daar zijn de juiste financiële middelen voor
nodig. Voor de groepsbegeleiding betekent dit dat de huidige Jeugdwetindicaties niet meer verlengd worden. Voor
nieuwe aanmeldingen of een eventuele verlenging geldt dat er naar andere mogelijkheden gezocht moet worden,
zodat zij toch geplaatst kunnen worden bij Kluppluz.
Andere mogelijkheden zoals financiering vanuit PGB, onderaannemerschap of vanuit de wet kinderopvang zijn
daarbij nog wel mogelijk.
De begeleiding voor de kinderen wordt op dit moment gegarandeerd tot 31 december 2019. Door de ontwikkelingen
binnen de gemeente Eindhoven zijn we in afwachting hoe de begeleiding eruit komt te zien vanaf 1-1-2020.
Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u terecht bij info@kluppluz.nl.
Daarnaast kunt u Jeannie Coopmans; regiomanager; 06 10747553 (werkdagen: ma-di-do-vr) ook altijd benaderen.
Haar mailadres is: j.kanters@kluppluz.nl
Website: www.kluppluz.nl
KluppluZ, onze partner voor buitenschoolse opvang in de schoolvakanties en aansluitend aan de schooldag tot 18.30
uur, heeft nog steeds plaatsen vrij. Wil je je kind aanmelden hiervoor dan kan dat op telefoonnummer: 0402948939 of mail naar info@kluppluz.nl.
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