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Decogroep
De Decogroep zorgt er elke keer weer voor dat de school er gezellig uitziet.
Zo zien we de diversen seizoenen en de thema’s kerst, carnaval en Pasen
terug in onze school. Op dit moment is de school alweer omgetoverd in
herfstsfeer en het ziet er echt heel mooi uit.
Vorig jaar heeft de decogroep de kerstspullen uitgesorteerd en een aantal
voorwerpen opgeruimd en nu zijn we nog opzoek naar kunstkerstbomen. Heeft
u nog een mooie kunstboom die u niet meer gebruikt geef deze dan af bij Jan
van Lierop. De boom krijgt dan met kerstmis een plaatsje in onze school.
Alvast bedankt namens de Decogroep.

Bag 2 school
Vorig schooljaar hebben we deelgenomen aan de
kledinginzamelingsactie “Bag 2 school”. Dat leverde een
mooi bedrag op. Daarom willen we ook dit najaar weer
deelnemen. Dus gaat u uw kasten opruimen bewaar dan
de kleding, schoenen, gordijnen en het linnengoed en
lever deze in op 2, 3 of 4 november op school. Op 5
november worden de spullen op school opgehaald.
Voor vragen of informatie kunt u mailen naar
patriciaceelen@hotmail.com moeder van Sven Boerekamp.

Nieuws uit B1/B2
In B1/B2 zijn we dit jaar goed van start gegaan. Voor de kinderen is het voor
het eerst dat ze in een bovenbouwgroep zitten, en dat is soms best even
wennen.
Op dit moment zijn we in de klas bezig met een project over de provincies van
Nederland en over 2 weken starten we met het project wonen.
Op de website houd ik jullie van deze en van andere activiteiten op de hoogte.
Groetjes uit B1/B2

Nieuws uit M2-3
Ook in M2-3 zijn we weer begonnen. Voor ons staat er op woensdag 7 oktober
al IVN op het programma. Deze dag gaan wij op zoek naar spinnen! Wij
hebben ook al een taakje gekregen. In week 41 is het onze taak om de
speelplaats schoon te houden.
Via de website en deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van de
activiteiten die (nog) plaatsvinden. Op de website kun je wellicht foto’s
terugvinden.

Nieuwe speelplaats
Op vrijdag 11 september hebben we onze nieuwe speelplaats officieel
geopend.
Voordat de kinderen mochten gaan spelen met de nieuwe toestellen, moest de
speelplaats nog wel officieel worden geopend. Meneer Hans hield een
toespraak en kinderen mochten een lint doorknippen. Daarna mochten alle
kinderen extra lang met alle nieuwe speeltoestellen gaan spelen. Ook de pers
was erbij. Op Siris en op facebook zijn foto’s en een filmpje van de opening te
bekijken.
Wij maar vooral de kinderen zijn erg blij met de nieuwe toestellen. Er wordt
druk gespeeld en voor iedereen is er wel iets leuks om mee te spelen. We
hopen dat de kinderen nog heel lang blijven genieten van de nieuwe
speelplaats.
De speelplaats werkgroep.

Kinderboekenweek
Binnenkort is het weer zo ver… van 7 tot en met 18 oktober is de
Kinderboekenweek! Dit jaar staat de Kinderboekenweek in
het teken van wetenschap en techniek met het thema
´Raar maar waar´.
Op 7 oktober openen we gezamenlijk de
Kinderboekenweek. Deze opening valt samen met het
thema Wonen. De kinderen krijgen na afloop een opdracht
waar ze met de klas mee aan de slag gaan.
Wij besteden deze weken weer extra aandacht aan het
plezier in lezen. Ook thuis is het belangrijk om met uw
samen te lezen of voor te lezen. Leen eens een boek bij de
bibliotheek of koop een leuke strip. Daarnaast heeft de
bibliotheek weer allerlei activiteiten rondom de Kinderboekenweek.

Nieuws uit groep M1/2
Na een welverdiende zomervakantie zijn we
meteen goed van start gegaan. We hebben
het thema vervoer al afgerond en we zijn deze
week begonnen met het thema herfst. Tijdens
dit thema leren we ook de maanden van het
jaar en de seizoenen kennen.
We oefenen ook met andere dingen zoals onze
veters strikken. Dit bleek voor veel kinderen
nog erg lastig. Maar het is iedereen gelukt. We
kunnen nu zelf onze veters strikken!
Op 13 oktober staat het IVN-uitstapje weer op
het programma en gaan we met meneer Engelie op pad. Dat is altijd erg
interessant. Let er op dat je warme kleren aantrekt.

MR bijeenkomst juli 2015
Tijdens de laatste MR vergadering van vorig schooljaar is er gesproken over
het veiligheidsbeleid. Er moet een integraal schoolveiligheidsplan komen. De
eerste vragenlijsten daarvoor zijn ingevuld.
Met betrekking tot passend onderwijs is er veel beweging binnen Prodas. Voor
alle basisscholen is een minimum van 5 niveaus van zorg beschreven. Deze
worden met de diverse leerlingkenmerken vertaald naar
leerkrachteigenschappen. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs heeft
zich de laatste tijd veel bezig gehouden met de ambulante begeleiders en hun
werkgevers.

DE begroting en formatie werden besproken. Volgend schooljaar komen er in
Deurne 5 groepen en in Someren 8. De personele bezetting daarvoor is zo
goed als rond.
Volgend schooljaar gaat de MR de mogelijkheden van andere schooltijden
bekijken. We starten daarmee op 8 oktober tijdens een ouderavond.
Het komende schooljaar eindigen we op woensdag en vrijdag voortaan om
12.15 uur.
Tijdens deze laatste bijeenkomst hebben we afscheid genomen van Yvonne
Aarts als ouder, lid van de MR. Vele jaren heeft ze met veel enthousiasme zich
ingezet voor de MR. Daarvoor hartelijk dank.
Een verkiezing voor een nieuw lid van de MR is niet nodig omdat we maar 1
kandidaat daarvoor hebben gekregen. Mevr Wendy Verschuren, de moeder van
Teun Kanters die op de locatie Someren zit, heeft zich aangemeld als
kandidaat. We zijn heel blij haar te mogen verwelkomen in de MR.
Volgend schooljaar zijn de vergaderingen ook weer wisselend in Someren en
Deurne. De data daarvoor staan op de jaarkalender. De vergaderingen zijn
openbaar. Mocht U graag de agenda daarvan ontvangen dan kunt U contact
opnemen met de voorzitter van de MR, Willemien Geers.
Willemien.geers@prodas.nl
MR bijeenkomst september 2015
De eerste MR bijeenkomst van dit schooljaar is geweest op dinsdag 22
september jl. We bespraken o.a het veiligheidsbeleid, passend onderwijs en de
daarbij behorende ondersteuningsplannen en de voorbereiding voor de
informatieavond op 8 oktober a.s. Op die avond wil ook de MR in gesprek met
ouders omtrent de schooltijden.
Voortaan kan iedereen de notulen van de MR vinden op de vernieuwde
website. Ook de MR krijgt een eigen e-mailadres. Informatie daarover volgt
nog.

Data:
28 sept: Studiedag alle kinderen vrij
5 okt: Start Project wonen en techniek
7 okt: IVN Project spinnen groep M2-3
7 okt: Start Kinderboekenweek
8 okt: Infoavond
13 okt: IVN Project Herfst M1-2
14 okt: IVN Project Donck B3
15 okt: Studiedag alle kinderen vrij
21 okt: IVN Beertje Paddington
23 Okt: ANWB Streetwise
26 t/m 30 okt herfstvakantie

Ieder jaar wordt door
de Stichting Culturele Vorming een aantal
culturele activiteiten ontplooid waar alle
kinderen van de basisscholen uit Someren
aan mee doen.

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten van schooljaar 2015-2016

Groepen 1 en 2

Dans; WiWaWit, door Rauher Engel.
Een WiWaWinterdansvoorstelling
Sneeuwvlokken dwarrelen door de lucht. Even zie je geen hand meer voor ogen. Bedekt met
een laag sneeuw ziet de wereld er heel ander uit. Alles is WIT en helemaal stil….WIE of WAT
ligt verborgen onder die witte deken? Kijk, voel en luister mee.
Door middel van dans, spel, live muziek en vormgeving nemen de spelers het publiek mee op
een ontdekkingsreis. De kinderen worden verleid om samen te kijken, te luisteren en mee te
voelen. Iedere voorstelling eindigt met een gesprek en tenslotte leren de kinderen nog een
dans.
De voorstellingen zijn op 15 en 21 maart 2016. De plaats van de voorstellingen wordt nader
bepaald.

Groepen 3 en 4

Muziek; Ariadne door theatergroep Fien
Een minotaurus klinkt misschien als een dinosaurus, maar het is de monsterlijke broer van
Ariadne. Hij woont in een doolhof in de achtertuin van haar kasteel. ……………
Ariadne is een spannende muzikale vertelvoorstelling geïnspireerd op een oude Griekse mythe.
Theatermaker Susanne Roos vertelt dit verhaal terwijl harpist Liesbeth Vreeburg haar
begeleidt op meer dan 15 muziekinstrumenten. Zo vertellen ze samen op een unieke en
betoverende manier dit verhaal over broertjes, dappere daden en je kleiner voelen dan je
bent.
De drijvende kracht achter Rauher Engel is Dagmar Chittka. Het werk van Rauher Engel is
een grillige mix van beweging, dans, theater en acrobatiek. De fysieke intensiteit, lyrische
beelden en absurde elementen geven Dagmars voorstelling een geheel eigen karakter.
De voorstelling is op 30 en 31 maart 2016 in de Einder in Someren-Eind.

Groepen 1,2,3 en 4

Beeldend; Onder de loep,
Annerose Langeveld en Roos & Chris en Carolein Smidt
Onder de loep is een kleine tentoonstelling voor de leerlingen van groep 1 t/m 4. De leerlingen
ontdekken 3 kleine dierenbeelden. Onderzoek staat daarin centraal als doel, thema en middel.
Elk beeld wordt geïntroduceerd met een gedicht dat aanleiding geeft tot een onderzoek naar
dat beeld.
Klassikaal, in groepsverband en individueel gaan de leerlingen op zoek naar hun eigen verhaal
rondom de beelden.
De tentoonstelling rouleert langs de scholen tussen 3 november 2015 en 1 juli 2016.

Groepen 5 en 6

Foto Film; Net nu, door Martien Coppens
Martien Coppens is een van de eerste en van de bekendste Brabantse fotografen. Coppens
was getuige van grote veranderingen en gebeurtenissen in de provincie. Tot de jaren tachtig
van de vorige eeuw legde hij alle facetten van het leven in de provincie vast in bijzondere
zwart-witfoto’s. Van de kluizenaar Grard Sientje in zijn interieur tot een loeiende koe: de
foto’s getuigen van een persoonlijke kijk op Brabant.
Leerlingen gaan zelf op zoek naar oude foto’s en vergelijken deze met de foto’s van Martien
Coppens. Zo ontstaat een brede blik op “vruuger”.
De tentoonstelling rouleert langs de scholen tussen 3 november 2015 en 1 juli 2016

Groepen 7 en 8

Theater; Kaspar H door Nochem & Van Luyn
Duitsland 1828. Vanuit het niets duikt in Neurenberg een jongen op. Hij loopt vreemd en zegt
alleen: “Ik wil een ruiter zijn zoals mijn vader was.” Wie hij is en hoe hij daar is gekomen is
niet duidelijk. Want de jongen zegt alleen die ene zin.
Toch zijn er een heleboel mensen die precies weten wat het verhaal van Kaspar H. is. Alleen is
niemand het met elkaar eens! Hij is opgevoed door de wolven! Nee, hij is eigenlijk een prins!.
Jullie zitten er allebei naast, hij is gewoon een leugenaar!
Hoe herken je de waarheid?
Met gebruik van verschillende muziekinstrumenten vertellen Nochem & Van Luyn het verhaal
van deze jongen, over wie meer meningen bestaan dan feiten.
De voorstellingen vinden plaats in de Ruchte op 25 februari en 1 maart.

Bestuur Cuvoso / Vrienden van Cuvoso
Het bestuur van de Stichting Cuvoso bestaat uit de Interne Cultuur Coördinatoren
( ICC-er) van de scholen. Ze worden geadviseerd door Monique Cunnen van Kunstbalie en Ine
van de Ven van Cultuurplein Asten-Someren.
Zoals U wel zult begrijpen kosten deze voorstellingen / projecten veel geld. Alle scholen
betalen aan de Stichting een bijdrage per leerling. Jammer genoeg komen we voor een mooi en
goed programma jaarlijks wat geld tekort. De Stichting Vrienden van Cuvoso heeft als
doelstelling Cuvoso financieel te ondersteunen. Ze gaan op zoek naar sponsors en proberen
daarmee de kwaliteit van het programma te waarborgen.
Wij zijn erg blij met de reacties vanuit het bedrijfsleven, maar zouden het ook fijn vinden
spontane reacties te ontvangen vanuit de vele ouders. Door uw gift te storten op onze
bankrekening kunnen we nog meer inhoud geven aan de doelstelling: “Bevordering van de
culturele vorming in de ruimste zin”.
Het rekeningnummer van de “Vrienden van Cuvoso” is: NL18RABO01780.45.365.

Communieviering 2016
Beste ouders van leerlingen in de groepen 4. Op 3 september is er overleg
geweest met Pater Xavier en de Mariaschool en Leerrijk over de invulling van
de communieviering 2016. Pater Xavier van de Lambertus Parochie heeft
aangegeven dat bij minder dan 20 kinderen de vieringen van scholen
gecombineerd zullen gaan worden. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit dat
de viering van de Ranonkel, De Diamant en Brigantijn samen zal gaan met
Leerrijk. Belangrijk is dus voor nu om te inventariseren hoeveel kinderen er de
1e heilige communie zullen gaan doen in 2016. Graag zou ik u willen vragen
om mij een mailtje te sturen mocht u de intentie hebben om uw kind deel te
laten nemen. In een later stadium, eind van 2015, zullen we de officiële
inschrijfformulieren aan alle kinderen verstrekken, pas dan maakt u een
definitieve keuze. Tegen die tijd zal er ook meer duidelijkheid zijn over de
datum waarop de viering zal plaats vinden. Dit is dus ook mede afhankelijk van
het aantal deelnemers en of het een viering zal worden met Leerrijk of de
Mariaschool samen. Mijn mail adres is sandra.verheijenjonkers@upcmail.nl.
Mochten er vragen zijn kunt u ook bellen met 06.15858699. Graag ontvang ik
zo spoedig mogelijk bericht, uiterlijk voor eind september.
Hartelijke groeten, Sandra Verheijen – Jonkers.

Jonger Oranje,
De droom van iedere voetballer!

Maak jouw voetbaldroom waar
tijdens de Jonger Oranje Talentendag
Vrijdag 30 oktober a.s., in de herfstvakantie, zal organisator SportsGen
sportmarketing met medewerking van de scouts van de landskampioen van
Nederland tijdens de Jonger Oranje Talentendag op zoek gaan naar voetbaltalent in
de regio van Noord-Brabant. Locatie van deze plezierige voetbaldag is het complex
van VV Acht in Eindhoven.
Lekker voetballen, voetbaltalent ontwikkelen, nieuwe vriendjes maken en een onvergetelijke
voetbaldag onder het oog van scouts van de profclub uit Eindhoven beleven. Dat zijn de
ingrediënten waar jongens en meisjes – geboren tussen 2004 en 2010 – van zullen smullen
tijdens de Jonger Oranje Talentendag bij VV Acht.
Tijdens de Jonger Oranje Talentendag wordt er een 4 tegen 4 toernooi gespeeld en is er voor
de keepers een speciale clinic. Alle jongens en meisjes krijgen de kans hun droom te
verwezenlijken: een stage bij de landskampioen van Nederland en/of een plek in het Jonger
Oranje team.
De scouts van de profclub uit Eindhoven selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de
beste spelers voor de drie teams van regio Noord-Brabant in de leeftijdscategorieën Onder 9
jaar, Onder 11 en Onder 13. Zij gaan meedoen aan de Jonger Oranje Finals aan het einde van
het seizoen in Wormerveer. Daar worden drie Jonger Oranje teams geselecteerd door alle
meewerkende profclubs. Jonger Oranje het talententeam dat een aantal wedstrijden speelt
tegen profclubs. Dé kans om gescout te worden!
De ervaring leert dat alle deelnemers een fantastische en leerzame voetbaldag met vooral heel
veel plezier beleven. In het verleden hebben meer dan 85 kinderen via Jonger Oranje de
overstap gemaakt naar een profclub. Zij zijn allemaal een stap dichter bij het verwezenlijken
van hun droom.
Informatie en inschrijven via www.jongeroranje.nl.

