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Staking 5 oktober
Onder de titel #POCODEROOD zullen op 5 oktober de
vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV, FvOv hun leden
oproepen om samen met PO-inactie te staken voor een
eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Op de dag van de
leraar, waar wereldwijd aandacht wordt besteed aan de
positie van de beroepsgroep, juist op die dag vraagt het
onderwijs de politiek om een investering in het primair onderwijs. Hoognodig
omdat een enorm tekort aan leraren dreigt.
In de brief van Jacqueline Ketelaar van 14 september kon u lezen dat alle Prodas
scholen op die dag gesloten zijn. Dit betekent dat ook het personeel van de
Brigantijn mee actie gaat voeren. Er zullen lokale acties zijn waar onze collega’s
actie voeren en een deel van het personeel zal naar Den Haag afreizen.
We hopen uiteraard op een positieve uitkomst van de actie en dat het beroep van
leraar weer aantrekkelijk wordt voor jonge mensen, zodat we onze leerlingen het
beste onderwijs kunnen blijven bieden.

Schoolgruiten
Binnenkort gaat het schoolgruiten weer van start. De fruit- en groenteleveringen
starten in de week van 13 november 2017 en lopen t/m 20 april 2018. Tot die
tijd geeft u de leerlingen iedere dag zelf een tussendoortje mee voor de
ochtendpauze. Als Brigantijn willen we gezond gedrag stimuleren, daar hoort een
gezond eetpatroon ook bij. Daarom hebben wij binnen het team van de
Brigantijn afgesproken dat alle leerlingen dagelijks groente of fruit
meenemen voor de ochtendpauze.
Gruiten is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150
gram groente nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet
missen. Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren
makkelijker. Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven
meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis. Het is duurzaam. Veel
soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.
Er zitten dus veel voordelen aan het eten van groente en fruit. Vandaar dat we
dit graag promoten.

Ouderportaal
Op 1 oktober 2017 gaat het ouderportaal eindelijk online. Het is belangrijk dat u
zich hiervoor aanmeldt, omdat het ouderportaal ons belangrijkste
communicatiemiddel gaat worden. Door uzelf aan te melden mist u niets van de
belangrijke afspraken op school en de klas en het nieuws rondom de Brigantijn.
Mocht zich nog niet aangemeld hebben en is uw inlogcode verlopen, dan kunt u
bij Rian een nieuwe code aanvragen.
Wat is het ouderportaal?
Met dit systeem heeft u voortaan alles bij de hand; nieuws- en informatiebrieven,
contact met de school of de leerkracht, informatie over de groep, mogelijkheden
tot absentie melden, verlof aanvragen en intekenen voor schoolactiviteiten. Eén
systeem voor alle communicatie tussen school en ouders. Dat is wat het
ouderportaal u biedt. Log daarom regelmatig in en u bent op de hoogte van alle
informatie.
Als u zich geregistreerd heeft, vindt u onder de knop boekenkast de handleiding
die u overzicht geeft van alle mogelijkheden die het ouderportaal u biedt. Het zou
kunnen dat u er modules in terugvindt die niet gebruikt worden door onze
school; in dat geval ziet u deze knoppen niet terug in uw ouderportaal. Bij zo’n
digitaal portaal hoort natuurlijk een app. Deze kunt u gratis downloaden op uw
tablet of smartphone. Ga naar uw Play store op de telefoon en zoek naar app
basisonline ouderportaal.
Zijn er vragen over dit ouderportaal dan kunt u contact opnemen met Rian
Kuepers.

Groep O1-M1
Gezocht!
Voor groep O1-M1 zijn wij op zoek naar reservekleding om kinderen te kunnen
verschonen als dat nodig is.
Als u thuis bruikbare kleding hebt (ongeveer maat 116) die bijvoorbeeld te klein
is geworden voor uw kind, dan vinden wij het heel fijn als u deze mee naar
school wilt geven. Alvast hartelijk dank!

Vertrouwenspersoon
Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste
intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een
beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De
vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke
vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe
vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.
Contactgegevens interne vertrouwenspersoon:
 Locatie Someren: mevrouw Miriam Grosfeld 0493-493138 Email:
miriam.grosfeld@prodas.nl
 Locatie Deurne: mevrouw Monique de Greef 0493-312587 Email:
monique.degreef@prodas.nl

Sportstuif Deurne
Na twee erg succesvolle vestigingen in Veldhoven en Asten heeft
Sportstuif nu ook zijn deuren geopend in Deurne. Deze sportieve
naschoolse opvang is gevestigd in de Vlieger, waar de Piramide en
de Brigantijn onder één dak gevestigd zijn.
In de maatschappelijke discussie blijkt dat de Nederlandse jeugd
te weinig beweegt en sport. Juist voor basisschoolkinderen is de aanraking met
voldoende sport van zeer groot belang! Door opvang en sport samen te voegen
in een sportieve naschoolse opvang wordt de jeugd op een leuke manier in
aanraking gebracht met sport en spel.
Samen een spelletje spelen, televisie kijken of
slechts jezelf bezig houden zijn traditionele
activiteiten in de huidige naschoolse opvang en
bieden kinderen vaak niet de kans om zich uit te
leven na school. Bewegen, strijden voor een
overwinning in een potje voetbal en met elkaar
sportief bezig zijn, biedt kinderen deze
mogelijkheid wel. Door deze vorm van opvang is
het kind op een
professionele manier en in een veilige omgeving sportief
bezig.
De eerste week van de BSO zit er alweer op. We hebben al
verschillende kinderen verwelkomd en hebben iedere dag
weer vrolijke kinderen die zin hebben om te bewegen! Bent
u ook benieuwd naar Sportstuif? Kom dan gerust een
middag kijken met uw kind(eren). Het is fijn als u van
tevoren contact met ons opneemt via info@sportstuif.nl.

Even voorstellen…..
Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Melissa van
Dam. Ik zit in het laatste jaar van de opleiding
logopedie aan de Fontys Paramedische Hogeschool te
Eindhoven. Ik ga hier aankomend half jaar stage
lopen bij Geri. Ik ben aanwezig op de maandag.
Verder zal ik jullie kort wat over mezelf vertellen. Ik
21 jaar oud en ben woonachtig in Liessel. Ik houd van
gitaar spelen, zingen, sporten en leuke dingen doen.
Daarnaast ben ik altijd in voor een praatje.
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan op de
Brigantijn!

Met vriendelijke groet,
Melissa van Dam

Hallo allemaal,
Een nieuw gezicht op de Brigantijn. Ik zal mij even kort
voorstellen. Ik ben Vera Zeegers en woon samen met
mijn vriend Menno in Eindhoven. In mijn vrije tijd ben ik
graag op vakantie en ga ik graag wandelen in de bergen.
Daarnaast begeleid ik met plezier een jongen met een
verstandelijke beperking.
Komend schooljaar ben ik tot de herfstvakantie op de
maandag en vrijdag te vinden in M1-2 op De Brigantijn in
Someren en op dinsdag in M3-4 in Deurne. Na de
herfstvakantie ben ik iedere dag te vinden in M1-2.
Ik kijk uit naar een fijn schooljaar samen met de kinderen en hun ouders. Heb je
vragen, kom gerust even langs.
Groetjes,
Vera

Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het
thema is “GRUWELIJK ENG!“
Ook dit jaar is er van alles te doen in de bibliotheek van
Deurne.
Zo is er een Meet en Greet met Dolfje Weerwolfje
Dolfje Weerwolfje van de boeken van Paul van Loon komt op bezoek! Ga je ook
met hem op de foto? Hij is op zaterdag 14 oktober van 10.00 uur tot 10.30 uur
in de bieb.
Voorstelling: de Bullebak
Mees droomt er al heel lang van een echte griezel te
worden, maar is Mees wel een geschikte Bullebak?
Leer de griezelregels van echte Bullebakken! De
voorstelling is op zaterdag 7 oktober om 11 uur.
Entree € 2,- . De voorstelling is geschikt voor
kinderen vanaf 5 jaar. Kaartjes via
www.bibliotheekhelmondpeel.nl
Op donderdagmiddag 5 oktober is er van 14 tot 17
uur een voorleesestafette in de bieb voor alle
kinderen van 4 tot 12 jaar. Uiteraard worden er
gruwelijk enge boeken voorgelezen en kun je langskomen voor tips en vragen
over jeugdboeken.

Op woensdagmiddag 4 oktober en 11 oktober wordt er tijdens het wekelijks
voorleesuurtje om 14 uur voorgelezen uit een griezelig prentenboek. Voor
kinderen van 3 t/m 7 jaar.

Kunst & cultuur nieuws
Kunst & Cultuur bruist in Deurne. Zie hieronder allerlei schoolse en na- schoolse
activiteiten.Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken die aantonen hoe kunst
& cultuur bijdraagt aan de hersenontwikkeling van kinderen en hun creativiteit!
Orgelexpeditie voor kinderen!
Zaterdag 30 september 2017
Van 13.30 tot 17.00 uur
St. Willibrorduskerk – Markt 9 – Deurne
Op zaterdag 30 september 2017 is in de St.
Willibrorduskerk ‘s middags alle ruimte voor kinderen. Ze
gaan op expeditie, op onderzoek en avontuur, naar het
grote orgel in de kerk.
Er is een doe-orgeltje, dat je in elkaar kunt zetten en
waarmee je kunt zien hoe een orgel werkt. Er komt een
organist spelen, er zijn orgelkleurplaten en er is een
prijsvraag. Kinderen mogen in het orgel kijken tijdens de
orgelexpeditie naar de orgelzolder. De hele middag is er
een film te zien over de werking van het orgel. En om
14.00, 15.00 en 16.00 uur is er een speciale voorstelling van het orgelsprookje
“Elfy en Welfy en het zoekgeraakte orgelpijpje”.
Je kunt vrij binnenlopen tussen 13.30 en 17.00 uur.
Vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn welkom onder begeleiding van een kind!
De Wieger:
In het najaar staat structureel een bezoek aan museum
De Wieger op het programma. Het ene jaar is de
onderbouw aan de beurt, het andere jaar, ditmaal de
bovenbouw waaronder de volgende groepen. Voor dit
bezoek gaan krijgen zij nog een workshop èn er is
Halloween- activiteit in het centrum van Deurne.
- Maandag 09 oktober van 13.15-14.30uur.
Groep M4 met Juffrouw Lieke.
Workshop schimspel poppen maken door Shelly Lapré in
Cultuur Centrum Martien van Doorne. (CCD)

- Vrijdag 27 oktober: (vrijblijvende buitenschoolse activiteit)
Halloween-activiteiten Deurne Centrum + Griezeltocht in de bibliotheek. (CCD).
- Dinsdag 31 oktober van 13.15-14.30uur.
Groep B1-2 met Juffrouw Anne- Marij en groep B3 met juffrouw Karin.
Workshop schimspel poppen maken door Shelly Lapré in CCD.
- Maandag 06 november Wiegerbezoek
Met o.a. de uitvoering en opname van het schimmenspel.
Groep M4 bezoek museum de Wieger van 09.00-10.15uur met juffrouw Lieke.
Groep B1-2 en B3 bezoek museum de Wieger van 10.30-11.45uur met juffrouw
Anne- Marije en juffrouw Karin.

Cultuurcentrum Martien van Doorne:
http://www.ccdeurne.com/
Wellicht bent u weleens in het CCD geweest.
Bezoek bovenstaande site eens om het programma te
bekijken voor zowel groot als klein. Bv. Zaterdag 28-10
Dirk Scheele en zondag 19-11 Meneer Monster.
Theatergroep Wizzel speelt De gelaarsde poes:

Veel Cultuurplezier gewenst!!!
Groetjes juffrouw Marga (Coördinator Cultuur)

Data
4 oktober
5 oktober
12 oktober
16 t/m 20 okt.

:
:
:
:

Start Kinderboekenweek
Staking, alle kinderen vrij
Inloopavond
Herfstvakantie

