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Van de directie
Afsluiting IPC 1
Vandaag was de afsluiting van het eerste IPC thema. Het was een leuke
bijeenkomst waarbij ook weer veel ouders aanwezig waren om te komen kijken
en luisteren. Omdat het de eerste keer was, was het best spannend voor
iedereen. Het was in elk geval mooi om te horen wat de kinderen allemaal
hebben opgepikt. We zijn inmiddels begonnen met et tweede thema. In de
groepen 3 en 4 is dat ‘Tijddetectives’
(over wat oude gebruiksvoorwerpen ons
kunnen leren over het leven van
vroeger), in groep 5 en 6 ‘Red de wereld’
(over het regenwoud) en in groep 7 en 8
over ‘Onze plaats in de ruimte’ (over het
heelal).
Toch is voor de groepen 5 t/m 8 het
eerste thema nog niet helemaal afgerond,
zij gaan namelijk nog op excursie naar
het Rijksmuseum in Amsterdam om daar met eigen ogen de werken van
Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh en andere beroemde schilders te bekijken
(gejuich bij de kinderen: ‘Yes, we gaan naar het museum!’). Ook bij de nieuwe
thema’s zullen verschillende groepen weer op pad gaan om de dingen die ze
leren echt te beleven.
Deze week zei een kind zomaar spontaan tegen mij: ‘Wat hebben wij toch een
leuke school!’. Dat is toch wel heel fijn om te horen. Het enthousiasme waarmee
kinderen (en leerkrachten!) met IPC aan het werk zijn zal daar zeker een
bijdrage aan leveren. Foto’s van de afsluiting van de thema’s staan inmiddels op
de website.
Dyslexie
Enige tijd geleden is er een verandering gekomen in de organisatie en
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financiering van dyslexie. De regierol daarvoor is bij de gemeente komen te
liggen. Binnen ons samenwerkingsverband 30.06 is nu een dyslexieteam
opgericht om ervoor te zorgen dat kinderen die het nodig hebben de juiste zorg
krijgen. In de bijlage bij deze Per Omgaande leest u hier meer over. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u daarmee terecht bij onze Intern Begeleider, Cindy
Langens.
Aanschaf extra Chromebooks
Sinds enige tijd maken we op Den Omgang volop gebruik van een aantal
Chromebooks. Dat kan omdat we zijn overgestapt naar de Google omgeving. De
Chromebooks bevallen zo goed dat we het aantal eerder gaan uitbreiden dan
gepland. Begin volgende week worden extra Chromebooks in gebruik genomen,
zodat we vanaf dan bijvoorbeeld met een hele groep tegelijk hiermee aan de slag
kunnen.
Van de Ouderraad
Uitslag Rabobank Clubkas Campagne: € 565,Namens de leerlingen van Den Omgang: HARTSTIKKE BEDANKT !!!
Dankzij jullie stemmen, 113 om precies te zijn, hebben we dit mooie bedrag
gekregen van de Rabobank Clubkas Campagne.
Inmiddels zijn wij, de ouderraad, de leerlingenraad en uiteraard de leerkrachten,
druk denkende over het nieuwe speeltoestel. Ons streven is om voor het einde
van het jaar een keuze gemaakt te hebben die we dan ook graag met iedereen
willen delen.
Omdat een nieuw speeltoestel best prijzig is, zou het geweldig zijn als we
volgend jaar bij de Rabobank Clubkas Campagne nog meer stemmen krijgen.
Om dit mogelijk te maken, is het van belang dat zoveel mogelijk klanten van de
Rabobank Oss-Bernheze ook daadwerkelijk lid worden van de Rabobank OssBernheze. Dat kan heel makkelijk via https://www.rabobank.nl/lokalebank/oss-bernheze/. Het kost je minder dan 1 minuut en het lidmaatschap is
helemaal gratis.
Over andere acties houden wij u op de hoogte via de Per Omgaande.
Heeft u zelf een idee voor een actie/sponsoring laat dit dan weten.
Groeten,
Commissie Speeltoestel
Janneke van Casteren
Karen Steenhuisen-van Erp
Bezoek Sinterklaas aan school
Op maandag 5 december komt Sinterklaas de hele dag bij ons op school. Wij
ontvangen de Sint gezamenlijk in het Theater. Daarna gaan de kinderen van
groep 1 t/m 5 klas voor klas naar Sinterklaas toe. In de middag brengt de Sint
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ook nog een bezoekje aan de bovenbouw groepen die deze dag surprises
hebben. Helaas hebben we geen ruimte om deze dag ouders uit te nodigen.
We wensen jullie allemaal een hele fijne sinterklaastijd.
Informatie van buiten school
Intocht Sinterklaas
Hallo lieve kinderen,
Op zondag 20 november kom ik in Schaijk op bezoek!
Enkele van mijn pieten zullen om 14.00 uur bij het
bordes van het oude gemeentehuis aankomen en ik
kom daar om 14.15 uur ook naar toe.
Daarna ga ik door naar De Phoenix. Daar ontvang ik in
de grote zaal alle kinderen t/m groep 2. De banken vóór
in de zaal zijn alleen voor kinderen. Ouders (en
kinderen) mogen plaats nemen op de stoelen.
Na mijn bezoek aan de kleinste kinderen ga ik naar de
kleine zaal waar de kinderen van groep 3, 4 en 5 dan al
aanwezig zijn. In die zaal kunnen de ouders helaas niet
mee naar binnen.
Rond vier uur ongeveer ga ik weer verder want jullie begrijpen dat ik het erg
druk heb deze dagen.
Komen jullie zondag 20 november ook? Dat zou ik erg leuk vinden!
Sinterklaas
Sint-disco
Beste Kinderen van groep 6, 7 en 8,
Op zondag 20 november komt Sinterklaas naar Schaijk en dat betekent dat De
Fuik ook dit jaar weer een supergezellige
Sinterklaasdisco voor jullie organiseert.
De Sinterklaas disco is in De Piramide en begint om
14.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De entree is
gratis en je ontvangt bij binnenkomst één
consumptiebon voor wat drinken.
Bij disco De Fuik kun je snoepjes kopen voor € 0,05 en
drankjes vanaf € 0,50
Kom gezellig langs, want DJ Joris en de pieten zullen er
voor zorgen dat je helemaal uit je pepernoot kunt gaan!
Groeten Stichting Festiviteiten Schaijk en Disco De Fuik
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Agenda voor week 46 en 47
Ma
Di
Woe
Do
Vrij

14-11
15-11
16-11
17-11
18-11

19:30 vergadering Ouderraad

Ma
Di
Woe
Do
Vrij

21-11
22-11
23-11
24-11
25-11

Groep 1 t/m 3 vrij

Jarig in week 46 en 47
Ma
Di
Woe

14-11
15-11
16-11

Do
Vrij
Za
Zo

17-11
18-11
19-11
20-11

Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

21-11
22-11
23-11
24-11
25-11
26-11
27-11

Ilse Jonkergouw
Thomas van Thiel
Juf Petra Tiellemans
(Taalklas)
Shelby Theunisse

Isis Mathijssen

Luuk van Rooij
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