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18 mei 2018

KINDERCAMPUS OCULUS

Agenda
ma 21 t/m vr 25 mei
ma 28 t/m do 31 mei
vr 1 juni
di 5 juni
do 7juni
vr 8 juni

Vervanging Jessica
Pinkstervakantie
Avondvierdaagse
Luizencontrole
Studiedag, alle kinderen vrij
Ontdekstation, groep 3
Schoolreisje Duinoord
Nieuwsbrief mee

Jarigen

20 mei

Yasmijn Schelfhout, 1/2a
Valerie Kemps, 7
Jim van Poppel, 1/2a
Nick van Poppel, 5
Marwa Hanfour, gr 4
juf Marieke
Jeske Snelders, gr 6
Cemil Aras, gr 5
Hugo Nijs, gr 5/6
Aïda Vromans, gr 5/6
Eryk Witkowski, gr 8a
Cas Fröling, gr 5/6
Djaro Rijnen, gr 1/2b
Kayden van Elsacker, gr 4
Pleun Mallens, gr 5/6
Dex Hopman, gr 4
Ebba de Rooij, gr 1/2b
Fiene Schetters, gr 1/2b
Amber van Nieuwburg, gr 5
Kenyi Irokromo, gr 5/6

21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
1 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni
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Wegens medische redenen kan Jessica dit schooljaar niet
meer voor de groep. Gelukkig heeft Marja haar taken
overgenomen en hebben de kinderen weinig gemerkt van
onze zoektocht naar een vervanger voor Jessica.
We kunnen geen leerkracht vinden die deze groep tot de
zomervakantie kan overnemen.
Daarom hebben we intern naar een oplossing gezocht: vanaf
deze week gaat Thierry (leerkracht van groep 5), samen met
Marja de groep overnemen. Op een aantal dinsdagen (de
Bapo- dagen van Marja) en op de donderdag en vrijdagen zal
Thierry voortaan de groepsleerkracht van deze groep zijn,
uiteraard samen Marja. Marja kan haar bijdrage op het
leerplein dan weer gaan leveren en Thierry zal vooral in de
groep met de kinderen aan het werk zijn.
Thierry heeft al eerder een kleutergroep gehad en verheugt
zich op de komende weken.
De taken die Thierry op de donderdag en de vrijdagen heeft,
worden overgenomen door Pien, stagiaire in unit 2.
Op maandag, dinsdag en woensdag is Freek
onderwijsassistent in Unit 1.
Namens het team van Oculus,
Claudia Villevoye.

Jeelo project “Maken van je eigen product”
Na de pinkstervakantie starten we met het
vierde en laatste Jeelo-project voor dit
schooljaar: Het maken van je eigen
product. U kunt hierover lezen in de flyer
die als bijlage bij deze nieuwsbrief is
gevoegd.
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Reserveer alvast 3 juli aan het einde van de
(schooldag)middag voor de afsluiting. Jullie zijn van harte
uitgenodigd om naar alle resultaten van dit project te komen
kijken! Meer informatie volgt tegen die tijd.

Oproep!
Groep 4 heeft veel yoghurt-, vla- of melkpakken nodig om een
groot bouwwerk te maken voor het nieuwe
Jeeloproject 'Maken van je eigen product'.
We verzamelen de pakken in de
teamkamer op de eerste verdieping.
Verzamelen jullie met ons mee?
Graag de pakken even uitspoelen.
De groepen 5, 5/6 en 6 gaan voor het nieuwe Jeeloproject
kleding of een meubelstuk maken.
Hiervoor hebben we klein knutselmateriaal nodig. We
verzamelen dit materiaal op het stilte leerplein.
Tevens kunnen we hulp gebruiken bij het knutselen.
Jullie kunnen je hiervoor melden bij Wendy of Thomas.

beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal
leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school
heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het
gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt
voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met
andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven,
tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In het privacyreglement wordt beschreven hoe de school
omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van
ouders en leerlingen. Hiervoor zal een pagina worden
ingericht op de website van de school. Daarnaast vindt u
vanaf volgend jaar hierover informatie in de schoolgids.
Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.
De komende 3 jaar wordt dit verder uitgewerkt.

Ouderbijdrage
Helaas heeft de Ouderraad nog niet van alle ouders de
ouderbijdrage ontvangen. Activiteiten zoals excursies en ons
jaarlijks schoolreisje zijn alleen mogelijk als de ouderbijdrage
daadwerkelijk wordt betaald.

Unit 1

Het zou vervelend zijn als wij kinderen voor deze activiteiten
moeten uitsluiten.

Tijdens de laatste ouderavond hebben we gesproken over de
veiligheid van de kinderen. Samen met Kinderstad en Calm
(veiligheidsadviesbureau dat o.a. de ontruimingsplannen
maakt) hebben we gekeken naar de deuren in het pand van
unit 1.

Heeft u nog niet betaald, doe dit dan snel. U kunt uw
bijdrage van € 50,00 per kind overmaken op
rekeningnummer NL32 INGB 0009 6884 83 t.n.v.
Oudervereniging OBS Yore onder vermelding van de
naam van uw kind(eren).

In verband met calamiteiten mogen er geen wijzigingen
aangebracht worden. Wij zullen er samen goed op moeten
letten dat alle deuren en poorten steeds dicht gedaan
worden.

KCR Kinder Campus Raad

AVG Nieuwe Europese Privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die
datum dezelfde privacyregels gelden in alle landen van de
Europese Unie.
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy
van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs,
het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging
daarvan in de administratie van de school, worden er
gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens
worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en
gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie
die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens
worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is
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Vanaf dit schooljaar zijn de MR en OC samen gegaan in de
nieuwe KCR (Kinder Campus Raad). De KCR heeft het recht
advies te geven en wel of geen instemming te verlenen t.a.v.
beslissingen van het bevoegd gezag.
In de bijlage bij deze Focus tref je meer informatie aan.

Koningspelen
Inmiddels zijn onze Koningsspelen
al weer een paar weken geleden.
Wat hebben we een prachtige, zonnige en sportieve dag
gehad.
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De dag begon met een schoolontbijt. Daarna de opening in de
aula met het liedje Fitlala. Vervolgens naar de sportvelden
voor sport en spelactiviteiten.

VAKANTIE TOERNOOIEN
Er zijn veel sportieve leerlingen van Oculus actief geweest
tijdens de vakantietoernooien van Gemeente Tilburg.
Ondanks dat het weer tijdens de voetbaltoernooien niet ideaal
was, hebben de kinderen zich niet laten kennen. Zij hebben
met het team toch een stel mooie wedstrijden gespeeld.
Jongens en meiden, fijn dat jullie voor onze school hebben
gespeeld. Het was een leuke dag! Gefeliciteerd met de prijzen
die jullie hebben verdiend.
Naast het voetbaltoernooi is op zondag 6 mei ook een
zwemtoernooi gehouden in de Drieburcht. De leerlingen die
mee hebben gedaan, vonden het spannend want het was
allemaal erg officieel. Ze hebben knappe tijden behaald in drie
verschillende slagen. Goed gedaan!
Ouders bedankt voor jullie aanmoediging en coaching tijdens
de toernooien.

Met dank aan alle ouders die deze dag meegeholpen hebben!
Wat zouden we zijn zonder jullie hulp.

Herhaalde oproep!
Vorige maand hebben wij gevraagd om ouders die willen
rijden tijdens het schoolreisje op dinsdag 7 juni a.s.
Er hebben zich al wel wat ouders aangemeld maar we hebben
er nog veel meer nodig.
Als je deze dag beschikbaar bent en je zou willen rijden, kun
je dit dan doorgeven bij juf Wilma of juf Annet van de
administratie?

BOKS CLINICS
Vorige keer is er een fout gemaakt wat betreft de info over
een vereniging die langs gaat komen om de leerlingen kennis
te laten maken met een andere sport. De clinics zullen
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binnenkort plaatsvinden. Gedurende drie weken komt Hyram
een boksclinic geven tijdens de gymlessen op maandag en
woensdag. De leerlingen maken tijdens die les kennis met de
sport. Mocht uw zoon/dochter enthousiast zijn, dan mag hij
zonder aanmelden vrijblijvend naar de gymzaal komen op
maandag na school om deel te nemen aan een gratis extra
les. Overleg dit dus thuis want we starten na de vakantie
direct. Naschoolse sport gaat om de volgende maandagen:
Maandag 28 mei, maandag 4 juni en maandag 11 juni.

Afscheid Erica Bierbooms
Op OBS Yore was Erica vorig jaar de leerkracht van groep
5-6. Door lichamelijke klachten is Erica vorig schooljaar vanaf
de herfstvakantie uitgevallen. Na een traject van vallen en
weer opstaan is het besluit gevallen dat het
voor Erica wegens gezondheidsredenen niet meer haalbaar is
om de zware taak van groepsleerkracht uit te voeren.
Dit betekent dat Erica afscheid zal nemen van het onderwijs.
Hoewel Erica pas 2 jaar op Yore werkte, zat zij al veel langer
in het onderwijs.
Wij hopen dat zij veel mooi herinneringen verzameld heeft om
goed terug te kunnen kijken op een mooi onderwijsleven.
Erica, namens ons bedankt voor alles en veel geluk voor je
toekomst!

donderdag gaan we met de kinderen als activiteit vrij
zwemmen.
Locatie
We hebben plaats voor maximaal 80
kinderen. Op de 1e verdieping hebben we
een eigen BSO-ruimte waar de kinderen
verzamelen. Elke dag kan er gesport
worden in de
sporthal. De vaste structuur biedt veel
voordelen, eerst even wat drinken en
kletsen, knutselen, bakken, lekker spelen in
de bouwhoek, op de wii, of de speciale
meisjeskamer. Vanaf 16.00 uur gaan we
allemaal sporten in sportkleding en het oranje SportBSO shirt. Na het sporten kunnen de kinderen zichzelf
vermaken op de BSO.
Vervoer en kosten
Kinderen kunnen sporten onder bso-tijd tegen de gewone
bso-prijzen. We halen de kinderen gratis op van de scholen in
Tilburg -Noord, -Oud Noord, Udenhout, Loon op Zand en
Berkel-Enschot.
Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jurgen
Wens, directeur Sport-BSO Drieburcht, 06-83201836,
j.wens@kinderstadtilburg.nl
Of neem een kijkt op onze website:
www.sportbso-tilburg.nl/drieburcht

Fijne pinkstervakantie

Gezond sporten en bewegen na schooltijd
In het sportcomplex Drieburcht hebben wij een
gezellige sport-bso.
Kinderen kunnen hier
heerlijk sporten en
bewegen voor en na
schooltijd.

Sporten
Op Sport-BSO Drieburcht is er voor ieder wat wils: stoere
sporten zoals honkbal, voetbal, free runnen, maar ook
‘gewoon’ badmintonnen, trefbal, blokjesvoetbal. Uw kind kan
bij ons ontdekken welke sport hij of zij leuk vindt om te doen.
Kinderen leren winnen en verliezen, hun eigen mogelijkheden
kennen en samenspel. Je hoeft helemaal geen kei in sport te
zijn om hier een hele leuke tijd te hebben. Onze
beroepskrachten zijn gediplomeerd in sport en pedagogiek. Bij
Sport-BSO Drieburcht kun je ook gebruik maken van de
zwemles aangeboden door de gemeente Tilburg. Elke
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Lekker een weekje genieten.
Op maandag 28 mei a.s. zien we jullie graag weer terug. In de
laatste weken voor de zomervakantie gaan we nog een hoop
leuke dingen doen.
Team Kindercampus Oculus
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