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de fase van “Werk in uitvoering”. Met de huidige beperkte
middelen proberen we er het beste van te maken.

Agenda
ma 13 november
za 18 november
vr 24 november

Iedere keer een stapje erbij!
Studiedag, alle kinderen vrij
Aankomst Sinterklaas in
Nederland
Nieuwsbrief

Even voorstellen!

Jarigen

14 november
19 november
20 november
23 november

Daan Cuijpers, gr 1/2a
Kiyo Vleeming, gr 3
Jip van Iersel, gr 5/6
Emely Paymans, 8b
Marèn Eijkemans, gr 3
juf Yvonne

Pasje Natuurmuseum
Deze week hebben alle
leerlingen een pasje van het
natuurmuseum ontvangen.
Met dit pasje kunnen ze tegen betaling van € 1,50 per keer
het natuurmuseum bezoeken. Het natuurmuseum is gevestigd
aan de Spoorlaan in Tilburg.
De pas is heel het schooljaar 2017-2018 geldig. U dient de
pas nog wel in te vullen en van een pasfoto te voorzien.

Studiedag 13 november a.s.
Maandag gaan we als team weer aan de slag met de opbouw
van Oculus. Zoals u vast wel gemerkt hebt, zitten we druk in
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Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Jill van Bijnen en ik ben 19 jaar. Ik zit in mijn
examenjaar van de opleiding onderwijsassistente. Ik loop dit
gehele jaar stage in unit 1, maar ik sta voornamelijk bij juf
Jacqueline in de klas. Mijn hobby´s zijn oppassen, naar de
film gaan en leuke dingen met vriendinnen doen. Ik heb erg
veel zin in dit schooljaar en ik hoop jullie ook. Mocht je vragen
hebben zoek me gerust even op.
Groetjes Jill van Bijnen

Klassenrondje contactpersonen
Dinsdag 7 november en donderdag 9 november hebben wij,
Meneer Hans, Juffrouw Laura en Juffrouw Willemijn een
rondje gemaakt langs alle klassen.
Wij hebben met de kinderen gepraat over de situaties die te
maken hebben met ongewenst gedrag (pesten, geweld,
agressie, discriminatie en seksuele intimidatie).
Wij hebben in de groepen 1 t/m 8 de “praatplaat ongewenst
gedrag” laten zien en besproken. Op deze praatplaat staan
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een aantal situaties, die kinderen niet fijn vinden. In de
groepen 1 / 2 hebben wij het prentenboek ‘Beertje klein en
grote wolf’ gelezen en besproken.
Het boek gaat over volwassenen die spelletjes doen die
kinderen niet fijn vinden.
De praatplaat en het prentenboek laten ook zien wat kinderen
ertegen kunnen doen. Bijvoorbeeld NEE zeggen. Als NEE
zeggen niet helpt dan biedt de praatplaat verschillende
hulpmogelijkheden aan: praten met iemand uit de vertrouwde
omgeving. Dat kunnen in eerste instantie de ouders zijn,
familieleden en op school de eigen vertrouwde leerkracht. Als
dat niet werkt of als dat voor een kind lastig is, kunnen de
kinderen contact opnemen met de contactpersonen
vertrouwenszaken op onze school. Dat zijn wij, Meneer Hans
en Juffrouw Laura en Juffrouw Willemijn.

Iedere dinsdag worden er 3 verschillende soorten fruit of
groente geleverd. In de aula komt een kraampje te staan met
het fruit/groente. Je mag daar 's morgens een stukje fruit
pakken en dat tijdens de
ochtendpauze opeten.
We hopen dat jullie genieten van de diverse fruit- en
groentesoorten die ons worden aangeboden.

Groep 3 actief bezig!

Wij vangen kinderen op die (mogelijk) ongewenst gedrag
hebben ervaren en begeleiden hen in het vinden van
oplossingen. De contactpersonen gaan zorgvuldig om met het
verhaal van het kind.
Het kan zijn dat uw kind behoefte heeft met u verder te praten
over de onderwerpen. Als u het gevoel heeft dat uw kind
ergens mee zit of zich anders gedraagt dan voorheen, dan
kunt u ook bij de leerkrachten of bij ons terecht.
Juffrouw Laura Quirijnen, Meneer Hans Bankers en Juffrouw
Willemijn de Winter

Schoolfruit
Vanaf volgende week krijgen we
schoolfruit geleverd. De kinderen
die van OBS Yore komen zijn al
bekend met dit fenomeen, maar
we gaan het dit jaar wel anders
aanpakken dan voorgaande jaren.
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Deze vriendschapsarmbandjes zijn gemaakt door de
leerlingen van groep 3 voor elkaar. Dit in het kader van project
1 van Jeelo: Omgaan met elkaar.

In de ‘Samen spelen boekjes’ tekenen de kinderen hoe ze op
een goede manier met elkaar spelen.

Bezoeken Padua
Vorige week zijn we gestart met 2 projecten op Padua. Op
maandagmiddag is Judith Schellekens met 3 kleuters naar
Padua geweest en zij hebben daar een activiteit met de
ouderen gedaan. De bewoners en kinderen hebben genoten!
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Op woensdagochtend is juf Wilma met Lars, Sophie en Ceylin
naar Padua geweest. Zij hebben 3 bewoners uitleg gegeven
over de computer. Het was erg gezellig. Eén bewoonster had
lekkere koekjes meegenomen en voor de kinderen stond een
glaasje ranja klaar. Deze week is juf Pascalle met Adam,
Bradley en Rhona naar Padua geweest.

Website: www.oculuskindercampus.nl
Vanaf vandaag is onze nieuwe website in opbouw een feit. De
grote lijnen zijn al zichtbaar, aan de invulling wordt de
komende tijd verder gewerkt. Weer een stapje dichterbij de
“echte” Oculus start in januari.

Bezoek gebouw Bankastraat
De verbouwing is in volle gang. Op de bovenverdieping zijn ze
zelfs al met de afwerking bezig. Het ziet er naar uit dat de
geplande opleveringsdatum van 8 december gehaald zal
worden. In de weken daarna gaan we met kinderen, ouders
en wijkbewoners een kijkje nemen in het nieuwe gebouw.
Tegen die tijd hoort u van ons op welk moment we daar
welkom zijn.

Nationaal schoolontbijt
De dag starten met een gezond ontbijt is belangrijk. Het geeft
je energie om de dag door te komen en is lekker en gezellig.
Alle kinderen hebben genoten van het samen ontbijten in de
klas.
We bedanken alle ouders die ons deze ochtend weer
geweldig hebben geholpen.
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