SCHOOLNIEUWS
ST.MARTINUS & DE SPIEGELTUIN
VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2020

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij het schoolnieuws van 28 augustus. Als bijlage de afspraken over het huiswerk. Deze komen ook
in de boekenkast van het Ouderportaal.
Gouden Weken
Na een enerverend vorig schooljaar zijn we het nieuwe vol positiviteit gestart.
In een gebouw dat zienderogen een mooie nieuwe uitstraling krijgt, willen we tijdens de komende zes
weken samen aan de slag om de kernwaarde VEILIGHEID opnieuw centraal te stellen.
Het respectvol omgaan met elkaar en onze leefomgeving is voor onze school heel belangrijk.
Daarnaast zien we het gevoel van VEILIGHEID als een voorwaarde om tot persoonlijke optimale
ontwikkeling te kunnen komen.
Gedurende het vorig schooljaar gaven kinderen en leerkrachten aan behoefte te hebben aan meer
“rust” binnen de school. Regels en afspraken, die door iedereen (leerkrachten, kinderen en ouders)
gedragen worden, dragen bij aan die rust en bieden VEILIGHEID.
De huidige regels verdienen vernieuwde aandacht door er samen met de kinderen een duidelijke
invulling aan te geven en ze te verpakken in een mooi nieuw logo.
De afgelopen week hebben we gewerkt aan erbij horen: “Iedereen is welkom”. Volgende week gaan
we aan de slag met het behouden van rust binnen de school en de regel: “We gaan rustig naar binnen
en buiten".
Tevens begint het proces van groepsvorming na een vakantie voor uw kind weer helemaal opnieuw. De
leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De beginweken van het schooljaar zijn GOUD
waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas.
De aankomende 6 weken besteedt iedere groep extra tijd aan de regels en activiteiten rond
groepsvorming. Deze weken noemen wij “DE GOUDEN WEKEN”.
We hopen op de ondersteuning van jullie als ouders en houden u in de komende weken op de hoogte
van de volgende stappen.
Kennismakingsgesprekken groep 3 tm 8
Vanwege Corona willen we geen grote groepen ouders in de school. Tijdens kennismakingsgesprekken
ontkom je niet aan verkeersstromen in de smalle gangen. Daarnaast willen we het risico op besmetting
van onze mensen niet vergroten. Daarom het volgende:
Kennismakingsgesprekken hoe:
1) ouders geven via Ouderportaal zelf aan of ze een gesprek willen met de leraar. Het is dus niet
verplicht!
2) de gesprekken zijn via teams of telefonisch, we gaan uit van een gesprek van ongeveer een
kwartier.
3) de gesprekken zijn in de eerste 3 weken van september.
Info avond groep 1-2: we volgen hier zelfde stramien als kennismakingsgesprekken, dus aub contact
opnemen met de lerares van uw kind als u nader kennis wil maken.
Infoboekjes
Eind komende week ontvangt u via het ouderportaal de infoboekjes over de groep van uw kind. We
zetten deze ook in de boekenkast.
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Verkeersveiligheid
Komende week wordt er gewerkt aan de Gebrande Hoefstraat tussen de rotonde en Agora.
Studiedag 23 september
Op 23 september is de school gesloten vanwege een studiedag. Onderwerp van die dag is
“Hoogbegaafdheid”. We organiseren die dag samen met de collega-scholen uit Schijf en Sprundel.
Schoolfotgraaf
Op 22, 24 en 25 september is de schoolfotograaf op school.
Vanwege de beperkingen worden er alleen broertjes-zusjes foto’s gemaakt van de kinderen die bij
ons op school zitten. We houden ook rekening met de gymlessen, zodat de kinderen niet bezweet en
met rode koppies op de foto komen.
Nadere informatie volgt!

Bericht van Agora
Hoi lieve kinderen en ouders,
In Agora gaan we weer van start met allerlei leuke activiteiten. We hebben een flyer
gemaakt met de cursussen erop. Je kunt je opgeven via info@agorarucphen.nl, graag
opgeven met leeftijd en een telefoonnummer. Mocht een les niet doorgaan, dan kunnen
we altijd even bellen. Agora is ons dorpshuis aan de Rucphense Vaartkant 2b. Hopelijk
zien we je gauw een keertje!
Hieronder is een klein overzichtje:
EHBO groep 7-8
Op 31 augustus (dat is aanstaande maandag al) van 15:30 tot 16:45 uur is er een
gratis proefles voor de EHBO lessen. Deze lessen zijn alleen voor kinderen uit groep 7
en 8. De kinderen leren van alles over hulp bij ongelukken zoals een verband
aanleggen of wat te doen bij een wespensteek.
De EHBO-cursus start op maandag 14 september op dezelfde tijd. De cursus is 12
lessen, tot aan de kerstvakantie en kost 45 euro. Aan het einde van de cursus krijgen de
kinderen een EHBO-examen en een erkend certificaat.
Tekenen
Op 14 en 15 september starten de tekenlessen van 15:30 tot 16:30 uur. Op maandagmiddag is dat
voor kinderen van 8-9 jaar en op dinsdagmiddag voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het zijn 10 lessen
voor 30 euro.
Freerunning
Op 30 september en 1 oktober starten de freerunninglessen. Op woensdagmiddag is dat voor
kinderen van groep 4 en 5 van 13:30 tot 14:30 uur en op donderdagmiddag voor kinderen van
groep 6-7-8 van 15:15 tot 16:15 uur. Het zijn 10 lessen voor 45 euro.
Jeugddisco
Er staan weer een aantal Jeugddisco’s gepland. De eerste is op zaterdag 26 september met het thema
Cowboys. De Jeugddisco is voor kinderen vanaf groep 3 t/m 14 jaar. De disco begint om 18:30 uur en
duurt tot 21:00 uur.
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Kookworkshops
In oktober, november en december hebben we weer kookworkshops gepland staan. De kookworkshops
zijn 2 euro per persoon. Je mag je alvast opgeven. Er volgen nog aparte flyers voor de
kookworkshops.
Donderdag 8 oktober
Extra datum: di 13 oktober

groep 3/4

Kip met wraps

Donderdag 12 november
Extra datum: 10 november

groep 5/6

Hamburgers met salade

Donderdag 10 december
Extra datum: 8 december

groep 7/8

Spaghetti Bolognese

Knutselclub
Na de herfstvakantie, op woensdag 28 oktober starten we weer met onze knutselclub. Dat is van
13:30 tot 15:00 uur met elke week weer een ander leuk thema en knutselwerkje. Deelname is 1,50 per
keer.

Belangrijke data:
1 september – 18 september: Oudergesprekken “op afstand”
23 september:
Studiedag, school gesloten
22, 24, 25 september:
Schoolfotograaf
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