Nieuwsflits 2
voor alle ouders/verzorgers en leerlingen van

Belangrijke data
Maandag 19 oktober t/m zondag 25 oktober 2020
Donderdag 5 november 2020
Dinsdag 10 november 2020

Herfstvakantie
Studiedag alle leerlingen
Schoolfotograaf

Mededelingen





Op dinsdag 10 november komt de schoolfotograaf bij ons op school. Gezien het Corona virus zullen er wel
individuele foto’s gemaakt worden, echter geen gezamenlijke klassenfoto’s. Hiervoor in de plaats zal de
fotograaf een “kopjes” klassenfoto samenstellen met hierop alle individuele foto’s van de leerlingen en de
leerkracht(en) uit de klas van uw kind.
Per 1 oktober hebben wij afscheid genomen van Cleo Jansen (vervangster orthopedagoog) i.v.m. terugkomst
van Janneke Logtens (op 29 oktober) na haar zwangerschapsverlof.
Tevens hebben wij per 1 oktober afscheid genomen van Hetty van Hoof (interim teamleider SO afdeling).
Per deze datum verwelkomen wij Nienke van Kollenburg als nieuwe teamleider van het SO.

Kinderfysiotherapie op de MBS
Hallo allemaal,
Ik zal vanaf dit schooljaar de kinderfysiotherapie gaan verzorgen op het MBS. Graag wil ik mijzelf via deze weg dan
ook even voorstellen.
Mijn naam is Michelle Kusters, ik ben 29 jaar oud en ik kom uit Someren. Ik ben ondernemend en energiek
ingesteld. Ik besteed mijn vrije tijd graag samen met familie en vrienden. Ik hou van koken en lekker eten, hardlopen
of het lezen van een goed boek.
Ik ben 4 dagen per week werkzaam bij praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord. Vanuit deze praktijk werk
ik, naast mijn uren op beide praktijklocaties, anderhalve dag op KDC Heimdal. Op de maandagen zal ik vanaf nu te
vinden zijn bij MBS Eindhoven.
De passie voor het werken met kinderen zat er al van jongs af aan in. De ongeremdheid en creativiteit in kinderen
zorgt ervoor dat iedere dag weer vol verrassingen zit. Het maakt me enorm enthousiast om een kind te zien groeien
en samen plezier te beleven met bewegen.
Heeft u een vraag of kan ik u helpen met advies? Vraag het me gerust!
Ik ben bereikbaar via het volgende mailadres: michelle@kinderfysio.eu
Groetjes Michelle Kusters
Kinderfysiotherapeut, praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven Noord.
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Gratis webinar GGD Brabant
Hoezo, geen wifi?! Op maandag 2 november organiseert GGD
Brabant-Zuidoost een gratis webinar over opvoeden in een wereld
van social media en internet. Specialist mediaopvoeding Evelyn
Verburgh van Bureau Jeugd & Media, neemt ons mee in de
digitale belevingswereld van onze kinderen. Deze avond is speciaal
voor ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool.
Kom jij ook? Meld je aan via www.ggdbzo.nl

Geen Interne Activiteiten dag
Helaas kunnen we gezien de Corona maatregelen de interne activiteiten dag die op 15 oktober 2020 gepland stond
niet door laten gaan.

Nieuws uit de MR




De MR heeft het MR jaarverslag goedgekeurd. Het verslag zal op de site gezet worden, zodat iedereen het
kan lezen.
De MR heeft het teamplan OZ goedgekeurd.
Als MR hebben we een oproep gedaan voor nieuwe ouderleden. Tot nu toe hebben we geen reacties
ontvangen. Mogelijk heeft u de oproep gemist. Mocht u belangstelling hebben voor de MR geef dit dan door
aan de leerkracht van uw groep of stuur een mailtje naar mbs.mr@ssoe.nl

Prikkels (het tijdschrift over zintuigelijke prikkelverwerking)
Op onderstaande website vind je alle artikelen over zintuigelijke prikkelverwerking die verschenen zijn in Prikkels,
het tijdschrift over Zintuigelijke Prikkelverwerking.
https://prikkeltijdschrift.nl/category/prikkeltijdschrift/#

KluppluZ
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:
040-2948939 of mail naar info@kluppluz.nl.
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