
   
 

 

                   

 

                                                                                                                                                                

AGENDA  sept 2022 
 

         
                                                                                                       Jarig! 

1 do   

2 vrij  Wayne groep 3 

3 Za   

4 Zo   

5 ma 1e schooldag! Welkom!  

6 di Voorstelling “hippe gasten”. 08.45 

uur, ouders zijn welkom om even te 

komen kijken.  Voorkant school. 

Bram groep 1-2 

7 wo   

8 do  Jesse groep 7 

9 vrij  Linde groep 6 
Sem groep 5 

10 Za  Mees groep 3 

11 Zo   

12 ma   

13 di M.R. 19.30 uur  



   
 

 

14 wo   

15 do   

16 vrij   

17 Za   

18 Zo   

19 ma Informatie-avond 19.00 -20.00 
uur 

Sander groep 7 

20 di   

21 wo Informatie groep 8   16.30 uur Madelief groep4- 5 

22 do   

23 vrij   

24 Za   

25 Zo   

26 ma Start week tegen het pesten. Ties groep 4-5 

27 di verwachtingsgesprekken Willem groep 1-2 
Sim groep 8 

28 wo verwachtingsgesprekken Zef groep 3-4 

29 do verwachtingsgesprekken  

30 vrij Verwachtingsgesprekken 
Juf Maaike gaat trouwen! 

Floor groep 8 

19 september: U bent welkom op de informatieavond van onze school. Programma is als volgt: 19.00 uur 

een korte presentatie van de plannen onderwijs schooljaar 2022-2023. Daarna zal de oudervereniging de 

begroting presenteren.  Aansluitend kunt u dan op een informele manier kennis maken met de nieuwe 

leerkracht(en) van uw kind(eren).   

Groep 8 zal een apart informatiemoment organiseren: op 21 september om 16.30 uur. 

Meldt u aan bij de leerkracht  (l.vangerven@cadansprimair.nl) zodat we weten hoeveel personen we 

kunnen verwachten. 

    

 

BERICHTJE VAN MIJ                                             

De vakantie is alweer achter de rug. Ik hoop dat jullie een fijne, gezonde vakantie hebben gehad en 

weer uitgerust zijn. Op 5 september staan de deuren weer voor jullie open!  We hopen er samen met 

jullie een fijn schooljaar van te kunnen maken.  

Op dinsdag 6 september zal het schooljaar muzikaal geopend worden door de “hippe gasten”. 

https://www.hippegasten.nl/ 

mailto:l.vangerven@cadansprimair.nl
https://www.hippegasten.nl/


   
 

 

U bent van harte welkom!               

WELKOM OP SCHOOL! 

We hebben dit jaar veel nieuwe leerlingen op onze school: 

Dit vinden wij heel gezellig: 

In groep 1-2: Oskar, Salomé, Dylan, en Freya. 

In groep 3-4: Cos en Aaron, 

In groep 4-5: Hanna. 

In groep 6: Lova 

In groep 7: Djazley 

Veel plezier op onze school! 

 

Natuurlijk ook welkom aan juf Mariëlle die in groep 1-2 samen met juf Suzanne zal starten, heel veel 

succes en fijn dat je er bent. 

 

We hebben ook dit jaar weer studenten: 

Wendelien in groep 4-5 op maandag en donderdag 

Noa in groep 3-4 op maandag en dinsdag 

Abel in groep 1-2 op maandag en op dinsdag in groep 4-5. 

Ook jullie heel veel succes dit jaar en heel fijn dat jullie er zijn. 

 

JEELO 

Thema: Omgaan met elkaar. 

Op 12 september zullen wij als school starten met het thema: omgaan met elkaar 

We starten met nieuwe groepen, we moeten elkaar leren kennen, hoe gaan we met elkaar om, hoe 

maken we het gezellig? 

Deze vragen proberen we te beantwoorden door lessen binnen dit thema te geven, maar ook om veel 

met elkaar te doen. 

De afsluiting van het thema is op de Willibrordusdag  op 2 november, die dag zal in het teken staan 

van “omgaan met elkaar”. 

 

VERWACHTINGSGESPREKKEN 

In week 39 zijn de verwachtingsgesprekken tussen leerkracht en ouders. Deze gesprekken zijn op 

school. U heeft dan de gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht en samen af te stemmen 

wat uw kind nodig heeft. U kent uw kind het beste. We ervaren het als een waardevolle toevoeging om 

dit met u te delen.  U ontvangt een uitnodiging via Parro. 

 

ALLERGIE 

Beste ouders, verzorgers                             Esch, 01-09-2022 

 

Op 05-09-2022 zullen de ouders van groep 1-2 een informatiebrief van school over onze zoon Bram 

ontvangen. 



   
 

 

Bram zit in groep 1-2. Aan Bram is niets bijzonders te zien of te merken. Bram is niet ziek, maar heeft 

een ernstige pinda en noten allergie, waardoor hij een levensbedreigende reactie kan krijgen 

(anafylaxie). 

Het is spannend voor ons om Bram naar school te laten gaan. Iedereen heeft natuurlijk te maken met 

loslaten, als zijn kind naar school gaat. Met een ernstige pinda en noten allergie voelt dit toch anders. 

Wij vinden op de eerste plaats dat Bram moet weten wat hij wel en niet mag eten. Dat is Bram ook aan 

het leren, maar gezien zijn leeftijd is dit nog moeilijk. Om veilig te kunnen leven is het daarnaast ook 

belangrijk dat de mensen in zijn omgeving weten wat er aan de hand is en wat ze moeten doen. 

Daarom vragen wij u om uw medewerking. 

Het belangrijkste is dat we de risico’s na het ontbijt en tijdens de eetmomenten op school zo klein 

mogelijk maken. Wij snappen dat jullie veel vragen hebben rondom het eten. 

Dit zijn voorbeelden van producten die voor Bram levensbedreigend zijn: 

 

-          Hazelnoten (ook pasta en aanverwante pasta's voor op het brood) 

-          Pinda’s 

-          Pindakaas 

-          Noten 

-          Koek 

-          Mueslirepen met pindakaas/noten 

-          M&M’s 

-          Satésaus 

-          Pepsils met pinda 

-          Snickers 

-          Arachide olie 

-          Etc. 

Het is zo dat Bram geen pinda’s/noten of producten wat pinda/noten en/of kan bevatten mag eten. 

Verder mag Bram ook geen sporen of producten hebben die in een fabriek gemaakt zijn waar ze 

pinda’s of noten verwerken. 

 

Zijn er vragen rondom het eten wat betreft jullie kinderen, in verband met Bram zijn allergieën, mogen 

jullie ons altijd aanspreken of contact opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Jos van Uden en Chantal Morval 

Ouders Bram van Uden 

 

OUDERVERENIGING 

Op 19 september zal de oudervereniging zich presenteren op de informatieavond, naast de 

presentatie van de plannen van de school.  

Zij zijn echter op dit moment nog op zoek naar groepsouders: 2 ouders voor groep 1-2 en 1 

ouder voor groep 6. 

U kunt zich aanmelden bij Mevr. Van Schijndel: marloesvdb@hotmail.com 

 

mailto:marloesvdb@hotmail.com


   
 

 

                                                                                                      
KAMP GROEP 8 

Dit schooljaar zal groep 8 voor het eerst in het begin van het schooljaar op kamp gaan. We 

hebben hier in overleg met de m.r. en oudervereniging voor gekozen om de groep nog hechter 

te maken. Zij gaan in de week van 10 oktober op kamp van dinsdag tot en met vrijdag. 

Alvast veel plezier! 

 

GEZONDE SCHOOL 

Zoals u weet zijn wij dit schooljaar aan de slag geweest met verschillende thema’s rondom de gezonde 

school. Dit jaar hebben wij opnieuw ons vignet gezonde voeding behaald. Er zijn verschillende acties 

geweest omtrent het onderwerp voeding, waar wij u in nieuwsbrieven van op de hoogte hebben 

gesteld. 

In november heeft iedere ouder een vragenlijst ontvangen waarmee de school een onderzoek heeft 

gedaan naar de behoeftepeiling omtrent het onderwerp ‘Gezonde school’. In december heeft u 

gehoord dat er 48 ouders aan deelgenomen hebben. In februari stond de samenvatting van deze 

gegevens centraal in de nieuwsbrief. Hieruit bleek dat voornamelijk ‘de gezonde broodtrommel’ en 

‘het traktatiebeleid’ als aandachtspunten naar voren kwamen. Een eenduidig beleid lijkt hierin 

wenselijk.  

Om dit vorm te geven is er een werkgroep ‘gezonde school’ vormgegeven, met deelnemers vanuit het 

team en betrokken ouders. In de nieuwsbrief van april bent u geïnformeerd dat de werkgroep als 

opdracht heeft om het traktatiebeleid onder de loep te nemen en te onderzoeken wat passende 

oplossingen zouden kunnen zijn. 

Dit proces krijgt komend schooljaar verder vorm. Wij zullen zorgen dat u als ouder via de nieuwsbrief 

op de hoogte wordt gesteld van deze ontwikkelingen. 

Wanneer een kind jarig is, vinden we het ontzettend leuk als uw kind trakteert op school, met een 

gezonde traktatie. Graag zien we ook dit schooljaar vele gezonde traktaties langskomen! Denk hierbij 

wellicht ook aan de hartige traktaties die leuk zijn voor in de groep! 

Mocht u alvast inspiratie op willen doen: http://www.gezondtrakteren.nl/#  

https://www.vankaat.nl/post/trakteren-op-school-25-gezonde-traktatie-tips  

en er zijn nog veel meer leuke en inspirerende websites vol leuke traktaties.  

http://www.gezondtrakteren.nl/
https://www.vankaat.nl/post/trakteren-op-school-25-gezonde-traktatie-tips


   
 

 

        

SCHOOLFRUIT EN SCHOOLMELK 



   
 

 

 

 

In de weekberichten laat ik u weten wat er voor de aankomende week op het “menu”staat. 

Vanaf november starten we ook weer met schoolmelk! 



   
 

 

 

 

BUURTSPORT 

Wij zijn blij om u te kunnen vertellen dat wij komend schooljaar een samenwerking aangaan met Buurt 

Sport Boxtel. Dit betekent dat onze groepen 3 t/m 8 op dinsdagen en donderdagen gymles krijgen 

van gymstagiaires. Deze studenten komen vanuit het Summa college Eindhoven en het Koning Willem 

I college in Den Bosch. Leerkrachten zijn te allen tijde aanwezig in de gymzaal. Zij zijn en blijven 

eindverantwoordelijk.  

Naast de gymlessen verzorgt Buurtsport Boxtel ook andere activiteiten op scholen. 

Dit schooljaar doen wij mee met de activiteiten: 5 x aanbod Plein Actief en 5 x aanbod Na 

SchoolseSport. U kunt de data vinden op ons jaarrooster. 

PleinActief (14:30 uur – 15:30 uur) 

Op 5 woensdagen in mei/juni na schooltijd (zie jaarrooster) zijn er enkele stagiaires op het voorste 

schoolplein van onze school te vinden! De stagiaires nemen een tas vol met spel materiaal mee en 

gaan met de kinderen die willen aan de slag.  

De kinderen bedenken vaak een spel en de stagiaires spelen mee en proberen kinderen met een spel 

aan elkaar te koppelen. Kinderen kunnen vrijblijvend meedoen en komen en gaan wanneer ze willen.  

NaSchoolseSport (15:00 – 16:00 uur)  

Op 5 donderdagen in januari/ februari na schooltijd (zie jaarrooster) zijn er 2 stagiaires te vinden in 

onze gymzaal! Deze stagiaires zeten een leuk sport/ spel aanbod klaar voor de kinderen die een uurtje 

willen komen sporten. Voor €1,- per deelname kan uw kind zich hiervoor opgeven. Dit kan via de 

website. In de nieuwsbrief van december/ januari zullen wij u hier verder van op de hoogte brengen. 

             

WEBINARS VANUIT GGD HART VOOR BRABANT 

Bericht vanuit GGD hart voor Brabant:   

Hierbij de webinarkalender voor de maand september.  

Voorkomen van dementie? Start nu met een gezonde leefstijl! – 

Doelgroep: professionals, belanghebbenden en inwoners  



   
 

 

19 september om 16:00 uur  

Bij dementie gaat het vaak over signalering, behandeling en het leren omgaan met dementie. Toch is 

júist preventie ook heel belangrijk! Wetenschappers denken dat tot 30% van het aantal gevallen 

dementie voorkomen kan worden, als we allemaal gezonder gaan leven. In dit webinar zullen 

verschillende experts ingaan op de invloed die een gezonde leefstijl heeft op dementie. Wat zijn 

risicofactoren en wat kun je er zelf tegen doen? Daarnaast wordt ingegaan op de rol die je hierin als 

huisarts kunt nemen en het belang van preventie binnen een Dementie Vriendelijk Lokaal Netwerk. 

Interesse gewekt? Meld je aan! 

 Aanmelden 

  

Mijn puber heeft (g)een ruggengraat, en nu? – 21 september om 19:30 uur 

 Doelgroep: ouders van pubers 

 

Hoe stevig staat jouw puber in zijn schoenen? De puberteit is de tijd waar emoties de overhand 

kunnen hebben en motivatie soms ver te zoeken is. 

Je puber moet zich staande houden op school, thuis, online en in de vrijetijdsomgeving. Dat vraagt 

soms een sterke ruggengraat zodat je gewapend ben tegen tegenslag, stress en prestatie druk. Wat 

gebeurt er in het hoofd en in de leefwereld van je puber en hoe kan jij als ouder bijdragen aan de 

ontwikkeling van (g)een ruggengraat? 

Aanmelden 

  

‘Alle ballen in de lucht! Hoe dan?’ – 3 oktober om 20:00 uur 

 Doelgroep: ouders 

Dit webinar organiseren we tijdens de week van de opvoeding! 

Met een gezin verveel je je nooit! Er is altijd iets te doen en nét als je denkt dat het allemaal loopt… 

loopt het in het honderd.  Hoe jongleer je zonder stress in dagelijks leven? 

 Aanmelden? Houd onze pagina in de gaten voor de aanmeldlink, deze zal spoedig verschijnen 

 

 

 

SCHOOLGEBOUW 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fvoorkomen-van-dementie&data=05%7C01%7Cm.klomp%40ggdhvb.nl%7C9713a662f64549e248b708da851887dd%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637968637689488892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rvTvVMrZleLkdGiKtCp%2FlmasNIe1ol3yg5ZvOIo%2F%2FUE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fpubers-wel-of-geen-ruggegraat&data=05%7C01%7Cm.klomp%40ggdhvb.nl%7C9713a662f64549e248b708da851887dd%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637968637689645108%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A3hsjUR65Qq3DPqzQY7NRz%2BIPFZkmXcyRjY%2FJv2EO4k%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen%2F&data=05%7C01%7Cm.klomp%40ggdhvb.nl%7C9713a662f64549e248b708da851887dd%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637968637689645108%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qs3MUBsLhuAEflmY6UfG%2Fzo51w5CZqIP1HjA9q9V7Mo%3D&reserved=0


   
 

 

Dit jaar zal in het teken staan van de nieuwbouw van de school. De plannen zullen worden gemaakt. Ik 

hoop op een voortvarend traject. We houden u zoveel mogelijk in de nieuwsbrief op de hoogte 

 

 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS! 

   

                                                             

 

  



   
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 


