Nieuwsflits 5
voor alle ouders/verzorgers en leerlingen van

Belangrijke data
WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019
Zaterdag 2 maart t/m zondag 10 maart 2019

STUDIEDAG (alle leerlingen zijn vrij)
Carnavalsvakantie

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.

Parro app voor ouders/verzorgers
Met deze app krijgen we een directe communicatie met ouders/verzorgers. De afgelopen 2 maanden hebben we op
onze school een pilot uitgevoerd met het ouderportaal van Parnassys; ons leerlingvolgsysteem. 4 leerkrachten
hebben 2 maanden via deze app met ouders gecommuniceerd. De naam van dit ouderportaal is: Parro. Het voordeel
hiervan is dat deze wijze van communiceren in een beveiligde omgeving gebeurt (is dus AVG proof). Hoe werkt het?
Je downloadt op je smartphone of computer de app Parro. Hiermee kun je net als bij whatsapp berichtjes naar
elkaar sturen. Dit kan 1 op 1, maar je kunt ook groepsberichten versturen. Ook kunnen er foto's worden verstuurd,
uitnodigingen voor bijeenkomsten, etc. Onze ervaring is dat hierdoor het contact met ouders heel snel en direct kan
verlopen. Dat is ook wat we willen, een kort lijntje houden met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Parro kan
ons hier bij helpen. Het werken met de Parro app is inmiddels in alle groepen gestart per 7 januari. We zijn
enthousiast over het directe contact met ouders en ook van ouders/verzorgers horen we enthousiaste reacties.
Mocht u hierover vragen hebben kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw zoon of dochter of bij de teamleider
van de betreffende afdeling.

Nationale Voorleesdagen op de MBS
Woensdag 23 januari zijn de Nationale Voorleesdagen op de MBS
gestart met het voorlezen in SO2 van het prentenboek ‘Een huis voor
Harry’ door Wethouder List-De Roos uit Eindhoven.
De kinderen genoten van het boek en beantwoordden vragen over
het boek.
Als dank voor het voorlezen werd de wethouder verrast met een
spontaan applaus van de leerlingen!

Vervolgens werd de wethouder rondgeleid door een VSO-leerling,
waarbij de schoolbibliotheek op de SO- en VSO-afdeling werd bezocht. De directeur, mediacoach en taalcoördinator
van de MBS sloten bij de rondleiding aan.
Tevens werden alle afdelingen aangedaan en kreeg ze een kijkje in de praktijklokalen en gymzalen.
De VSO 4-leerling gaf op iedere locatie een kort praatje, knap gedaan!
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Kerstmarkt 13 december 2018
Wij hebben weliswaar een koude (buiten) kerstmarkt gehad op donderdag 13 december, maar wat was het gezellig!
De opbrengst van de kerstmarkt bedroeg 1151,38 euro, wat dan ook een geweldig bedrag is.
Van dit geld zal voor iedere afdeling iets passends worden aangeschaft. Hierover wordt u later nog geïnformeerd.

Concerti Fetti 29 mei 2019
Op woensdag 29 mei 2019 vindt in het Beursgebouw Eindhoven de 20e editie van
Concerti Fetti plaats.
Bij een 20e verjaardag hoort een groot feest en dat gaat er dan ook gebeuren! Er
vindt in ieder geval een fantastische line-up plaats met o.a. Frans Bauer,
Snollebollekes, Corry Konings, Django Wagner, De Alpenzusjes, Ferry de Lits, Danny
Smoorenburg en natuurlijk is de presentatie wederom in handen van Harold
Verwoert.
Toegangskaarten à € 10,-- (incl. BTW) zijn vanaf nu ook online te bestellen via:
https://tickets.berkmusic.nl/kaarten/concerti-fetti-ht-concert-2019.
Daarnaast zijn de kaarten nu ook weer verkrijgbaar bij verschillende voorverkoop adressen zoals Brownies &
Downies Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop, Kunst & Ko Eindhoven en Splendid Sportcentrum in Eindhoven.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.concertifetti.nl.

Jongerendisco’s
Op vrijdag 29 maart 2019 van 19.30 – 21.30 uur vindt er vanuit Severinus weer een jongerendisco 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.
Tevens vindt er in ’t Struikske (Struyckenstraat 10, 5652 GM Ehv.) op 9 februari 2019 van 20.00 uur tot 22.30 uur een
gezellige jongerendisco plaats. Deze wordt verzorgd door Stichting ’t Struikske. De entree is 2,50 euro en een
glaasje fris kost 0,70 euro.

KluppluZ
Misschien is het wat laat, maar alsnog de allerbeste wensen voor 2019 vanuit alle kinderen en pedagogisch
medewerkers van KluppluZ!
Wij hebben genoten van een fijne kerstvakantie en leuke uitstapjes gemaakt zoals naar de bioscoop of een flinke
wandeling door natuurgebied hier in de buurt. Ook hebben we bij KluppluZ op de groep zelf leuke activiteiten
gedaan zoals kaarten maken of lekker ontspannen een film kijken.
Sinds kort hebben wij een hele leuke nieuwe aanwinst; De Tovertafel. Dit is een lichtprojector waarmee we op een
interactieve manier allerlei leuke spellen met elkaar kunnen spelen en waar de kinderen erg veel plezier aan
beleven.
Vorige week werd het pas écht winter toen er sneeuw viel. De kinderen die na school naar KluppluZ kwamen
hebben hier meteen heerlijk in de sneeuw buiten gespeeld en flink wat sneeuwballen gegooid!
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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