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Maandelijks informatieblad voor leerlingen en ouders
CITO toetsen
De afgelopen weken hebben alle kinderen weer keihard gewerkt om alle Citotoetsen te maken. De meeste kinderen hebben de
toetsen in de groep gemaakt, maar sommige kinderen hebben wat extra zorg en aandacht nodig. Dat kan zijn omdat ze op een
ander niveau werken of omdat ze de toetsen voorgelezen krijgen vanwege bijvoorbeeld dyslexie. Er zijn ook kinderen die wat
meer tijd nodig hebben om de opdrachten te verwerken.
We gaan de resultaten met het team bekijken en bespreken. Wij kijken daarbij niet alleen naar de resultaten per leerling, maar
vooral ook naar de resultaten per groep. Ook vergelijken we de resultaten van onze school met het landelijk gemiddelde en met
andere scholen. Dat geeft ons de mogelijkheid om te zien wat goed gaat en waar nog aandacht en verbetering nodig is.

Groep 8 op weg naar het voortgezet onderwijs
In groep 8 hebben de leerlingen een deel van de toetsen al in november gemaakt. Groep 8 is nu bijna “klaar”
voor het voortgezet onderwijs. In november is er een voorlopig schooladvies gegeven. In februari volgt er
nog een gesprek waarin het definitieve schooladvies besproken wordt. De leerlingen worden hierbij ook uitgenodigd. Op die manier verkennen we samen welke vorm van onderwijs het best past bij de mogelijkheden
en de interesses van de leerlingen.
We bekijken dan ook samen het onderwijskundig rapport. Dat is een document waarin alle leerlinggegevens staan die voor het
Pius X-College of een andere school voor Voortgezet Onderwijs belangrijk zijn. De ouders ontvangen dan ook een aanmeldformulier. In de eerste week van maart kunnen de leerlingen door hun ouders aangemeld worden op het Voortgezet Onderwijs.

Motorisch Remedial Teaching in groep 2
Elk jaar wordt ons vanuit de gemeente de mogelijkheid geboden om kinderen uit groep 2 aan te melden voor motorisch remedial
teaching en daar maken we op school graag gebruik van. Motorisch remedial teaching is extra begeleiding in de motorische ontwikkeling. Bij het bewegend oefenen en leren wordt de motoriek op een positieve manier gestimuleerd en dat kan dan ook van
invloed zijn op andere ontwikkelingsgebieden.
Anke Jansen, combinatiefunctionaris vanuit de gemeente Bladel, komt binnenkort op school om de leerlingen van groep 2 te observeren tijdens een gymles. Leerlingen die opvallen worden verder getest op motorische ontwikkeling. Daarna zal Anke met de
leerlingen die daarvoor in aanmerking komen motoriekgym gaan verzorgen. Motoriekgym is extra gym tijdens schooltijd (tien lessen) waarin wordt gewerkt aan specifieke beweegactiviteiten. De samenstelling van de groepjes wordt in overleg met de intern
begeleider en de leerkracht gemaakt. De groepjes zullen klein zijn en de motoriekgym zal plaatsvinden binnen de vertrouwde omgeving van de school. Uiteraard krijgen de ouders van groep 2 hierover vooraf nog uitgebreide informatie.
Wanneer u alvast meer informatie wenst over motoriekgym, kunt u contact opnemen met Anke Jansen: anke@avanti-turnivo.nl.
Ine van Gisbergen
Intern Begeleider

Scoolsport Junior Dag groep 7-8

Maandkalender februari 2019

Vrijdag 22 februari wordt wederom de Scoolsport Junior Dag georganiseerd. Dit jaar mogen, omdat wij een
combinatiegroep hebben, de kinderen uit groep 7 en
groep 8 deelnemen aan deze dag.
De kinderen gaan kennismaken met het vervolg op Click Sport,
het buitenschoolse sportprogramma op het Pius X-College. De
Scoolsport Junior Dag zal bestaan uit een spetterende opening
gegeven door B-Boy Ranil van Peperstraten gevolgd door
deelname aan verschillende spectaculaire sporten zoals; slamball,
pannavoetbal, freerunning en klimmen. Er zal worden afgesloten
met de uitreiking van het Officieel Scoolsport Junior Certificaat.
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Wij worden om 8.45 uur verwacht bij de X-sport sporthallen in
Bladel. De kinderen hebben de mogelijkheid om zich na aankomst om te kleden en/of hun gymschoenen aan te doen. Het
programma duurt tot 11.50 uur. Om op tijd aanwezig te zijn,
vertrekken we deze ochtend om 8.15 uur op school met de
fiets. Na de afsluiting fietsen we gezamenlijk terug naar Netersel.
Omdat de activiteit tot 11.50 uur duurt, zullen de kinderen iets
later dan normaal thuis zijn voor de lunch.
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Bekendmaking Jeugdprins en Jeugdprinses
19.30 uur Vergadering MR Lambertusschool
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Oudergesprekken gr 1 t/m 7

Verkiezing Jeugdprins en Jeugdprinses
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Informatieavond TTO Pius X-College
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GROEP 1-2 MIDDAG VRIJ
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Middag Carnavalsviering
groep 1-2 hele dag naar school

Carnaval staat weer voor de deur en daar hoort natuurlijk een
Jeugdprins en Jeugdprinses bij. Op maandag 11 februari wordt
door Prins Ron d’n Urste bekend gemaakt wie de Jeugdprins
en Jeugdprinses van ’t Mini Hupke zijn.
Na afloop van de bekendmaking zullen de Jeugdprins en Jeugdprinses samen met de Prins en zijn adjudant de school omdopen
tot ’t Mini Hupke.

Carnaval in het Mini Hupke!
Vrijdag 1 maart is het Carnaval in ons Mini Hupke! Dat gaan we
weer met zijn allen vieren. Van 13.15 tot 15.15 uur zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 welkom op school voor deze grandioze
carnavalsmiddag.
De kinderen van groep 1-2 zijn daarom op donderdagmiddag 28 februari vrij.
Samen met de Prins, zijn adjudant, vorst en raadsleden en onze
Jeugdprins en Jeugdprinses maken we er in ons Mini Hupke weer
een gezellige middag van met leuke spelletjes en lekker hossen.
Je mag ’s middags mooi en/of gek verkleed naar school komen,
maar laat wapens (zwaarden, geweren) thuis. Ook geen (spuit)
confetti, maar wel serpentines om de boel op te vrolijken!
Zo maken we er in ons Mini Hupke weer een vrolijk feest van!

Thema Indianen groep 1-2 (t/m 28 februari)
19.30 uur Vergadering MR beide scholen

Doe-mee-middag TTO Pius X-College

Rapport 1 gr 3 t/m 8 en portfolio gr 1-2

Oudergesprekken gr 1 t/m 7
Rudolf, Ine en Jeanne studiedag

800 jaar Netersel

Wist u dat...

Dit jaar 2019 bestaat Netersel 800 jaar. Netersel bestaat al langer dan
800 jaar, maar het eerste bewijs komt uit 1219. Het is een oorkonde,
die nu nog steeds in de Abdij van Postel ligt. In de hal van De Poel heb
je misschien al de tijdlijn zien hangen waarop je kunt zien wat er in 800
jaar tijd allemaal in Netersel is gebeurd.
Behalve de drie geschiedenis zondagmiddagen in De Poel komen we
ook op school iets vertellen. De eerste keer zal dat zijn op woensdagochtend 6 februari. We vertellen dan wat er op de oorkonde staat.,
laten jullie zien wat er gevonden is bij de opgravingen afgelopen zomer

Rapport en portfolio
Op vrijdagochtend 8 februari brengen de kinderen van groep 3 t/m 8
samen met het eerste rapport de schriften en werkboekjes mee naar
huis in hun schooltas. De kleuters brengen hun portfolio mee.

•

de kinderen weer hebben genoten van het
schaatsen tijdens de Winterfeesten?

•

we alle ouders die hebben meegeholpen willen
bedanken?

•

we de ouders van de OC willen bedanken voor
het verzorgen van het geweldige kerstdiner?

•

het weer fantastisch was?

•

Floor Verhees heeft deelgenomen aan de voorleeswedstrijd van de gemeente Bladel?

•

zij helaas niet heeft gewonnen, maar we wel
erg trots op haar zijn?

•

alle kinderen van groep 4 t/m 8 voortaan op
hun ‘eigen laptopje’ kunnen werken?
ze hier erg blij mee zijn?
onze nieuwe website klaar is?
we u via Social Schools een seintje geven als
hij online is?

•
•
•

Wij willen u vragen om het meegebrachte in het weekend samen met
uw kind te bekijken. Zodoende kunt u zich vast een beeld vormen van
de ontwikkeling van uw kind.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben n.a.v. het werk van uw kind,
dan kunt u deze bespreken tijdens de ouderavonden.
Graag maandagochtend 11 februari de schriften, werkboekjes en portfolio weer in de tas mee teruggeven naar school.

Jumbo Sparen voor je school
Uitnodiging oudergesprekken
groep 1 t/m 7

Beste ouders, bedankt voor het meedoen aan de

Graag willen wij alle ouders en verzorgers uitnodigen voor de tweede
oudergesprekken.

Deze actie heeft voor de Lambertusschool het

Sparen voor je School actie.

mooie bedrag van
Voor deze gesprekjes hebben we twee avonden gereserveerd, namelijk
dinsdag 12 en donderdag 14 februari.

€ 304,43 opgeleverd.

We gaan in samenspraak met de Leerlingenraad
De gesprekjes duren ongeveer 15 minuten. Mocht deze tijd niet voldoende blijken te zijn dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt.
Ook deze keer wordt u uitgenodigd via de App Social Schools en kunt
u zelf inschrijven.
De inschrijving wordt opengesteld op maandag 4 februari om
17.00 uur. Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 8 februari.

bekijken hoe we dit geld zo goed mogelijk kunnen
besteden.

We houden u op de hoogte.

Vakantierooster 2019-2020

Hiernaast vindt u het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 zodat u
hier bij het plannen van uw vakantie rekening mee kunt houden.
Studiedagen en studiemiddagen zijn nog niet vastgelegd.

herfstvakantie

14 t/m 18 oktober

kerstvakantie

23 december t/m 3 januari

voorjaarsvakantie

24 t/m 28 februari

2e Paasdag

ma 13 april

meivakantie

27 april t/m 8 mei

hemelvaart

21 en 22 mei

2e pinksterdag

1 juni

zomervakantie

13 juli t/m 21 augustus

Landelijke stakingsdag vrijdag 15 maart
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een landelijke staking aangekondigd op 15 maart voor leraren in het basisonderwijs,
het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs. Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek heeft zich bij de actie aangesloten, ook
groepen als PO in Actie en WO in Actie steunen de staking. Vakbond CNV Onderwijs doet niet mee.
Het zal de eerste keer zijn dat leerkrachten op alle onderwijsniveaus op dezelfde dag staken. Met de actie hopen de bonden druk
te zetten op de politiek om meer te investeren in het onderwijs. Uitkomsten van de AOb-enquête laten zien dat het lerarentekort
het onderwijs ontregelt. Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit het po, vo en mbo werken massaal door bij ziekte,
zijn voortdurend invallers aan het zoeken of aan het inwerken en de klassen zijn bomvol.
Volgens de AOb is “structureel 2,9 miljard euro nodig, voor primair tot en met hoger beroepsonderwijs”. De bond wil dat er in
deze kabinetsperiode al een begin wordt gemaakt met extra investeringen.
Wij willen u vragen om er alvast rekening mee te houden dat de school op vrijdag 15 maart dicht kan zijn.
We zullen u zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

NIEUWS VAN NUMMEREEN
Peuterprogramma
We zijn bij het peuterprogramma gestart met het thema: ‘ik verzorg mijn huisdier’.
Een thema wat de peuters erg aanspreekt! Onze thema’s duren zes weken. We bieden een leerzaam activiteitenaanbod aan. Zo
hebben we spelactiviteiten zoals een rollenspel voorspelen in onze speciaal ingerichte praktijkhoek, zetten we rekenactiviteiten
in en hebben we bijpassende liedjes die we samen zingen.

Buitenschoolse opvang
Er staan leuke activiteiten op de planning! We gaan binnenkort spelen bij de binnenspeeltuin van het Vennenbos wanneer de kinderen studiedag hebben. We maken zelf soep en een stoer schilderij! Kortom veel plezier met elkaar maken.

Carnavalsvakantie op de Clup
Het activiteitenprogramma van de komende carnavalsvakantie is klaar en het belooft een gezellige boel te worden! Natuurlijk
mogen de kinderen op maandag en dinsdag verkleed komen en gaan we ons eigen feestje vieren. Maar ook de Cluppers die niet
van carnaval houden komen aan hun trekken want we gaan vloggen, king cake maken en we proberen een kluis te kraken!

Het complete programma is te vinden op www.nummereen.com/vakantieprogramma.

Pubers in huis? Een toer!
Vanuit de vier Kempengemeenten worden twee theatervoorstellingen georganiseerd voor alle ouders van (beginnende) pubers in de
Kempen. Puber in Huis? Een toer! Van Marina van der Wal.

In het kader van het project weerbaarheid wil de gemeente met
deze voorstellingen bijdragen aan het versterken van de opvoedkracht van ouders.
De eerste voorstelling is op donderdag 14 februari in de Kattendans in Bergeijk. De tweede voorstelling is op woensdag 3 april in
Den Herd in Bladel.
Deze voorstellingen zijn door de gemeente afgekocht en ouders
kunnen gratis kaarten reserveren voor een van deze twee voorstellingen, maar vol=vol uiteraard.

Via de volgende link kom je bij het artikel op de website van de
gemeente met de directe link waarmee ouders kunnen reserveren.
https://www.bladel.nl/contact-informatie/nieuws_42695/item/
theatervoorstelling-een-puber-in-huis-een-toer_64324.html

