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Beste ouders,
Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober. Een maand waarin veel gebeurd is en
waar we ook weer even hebben kunnen ontspannen door de herfstvakantie.
De staking van 5 oktober heeft het een en ander opgebracht, maar voor PO in
Actie is het niet genoeg. Dit betekent dat er mogelijk nieuwe acties aan gaan
komen in november. Mochten deze gevolgen hebben voor u en uw kind, dan
zullen we u hiervan tijdig op de hoogte brengen.
Ook heeft u een brief gekregen van het bestuur rondom de afwezigheid van
directeur Arie Boertjes. Op dit moment is het niet helder hoe lang Arie afwezig
zal zijn. Tot er meer duidelijk is zal ik, samen met het team in Someren en
Deurne, de taken zo goed mogelijk waarnemen. We begrijpen dat dit niet ideaal
is, maar we zoeken naar mogelijkheden om het voor u en uw kinderen zo
optimaal mogelijk te laten verlopen.
Voor degenen die mij niet kennen:
Ik ben Marjon van der Looij, sinds 1 november 2016
werkzaam als locatieleider op de Brigantijn in Someren. Dit
betekent dat ik al enige ervaring heb met het werken op de
Brigantijn.
Als leidinggevende geloof ik in samenwerking en
communicatie. Ik wil graag denken in kansen en oplossingen
waar de leerlingen sterker van worden.
Omdat ik ook zichtbaar wil zijn in Deurne, zal ik bijna elke
maandagmiddag in Deurne aanwezig zijn. Het kan zijn dat ik
een keer er niet ben, maar ik zoek dan naar een tijdstip dat ik wel fysiek op
school aanwezig kan zijn. Het team wordt hiervan op de hoogte gebracht. Mijn
doel is ook om nauw samen te werken met Nancy Verbeten van de Piramide. Op
deze wijze zal de voortgang van de Vlieger in Deurne gewaarborgd worden.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bellen in Someren 0493-493138 of in
Deurne 0493-312587.
Namens het team van de Brigantijn, Marjon van der Looij

Verkeersveiligheid rondom school
Beste ouders,
Graag willen wij jullie met klem vragen niet te parkeren aan de zijkant van het
gebouw aan de Merwede. Ook Kiss & Ride is daar niet gewenst. Aan de
hoofdzijde en tegenover de gymzaal zijn voldoende parkeerplekken en is een
speciale Kiss & Ride zone ingericht, zodat kinderen en ouders veilig naar school
kunnen gaan!

De veiligheid van onze kinderen buiten het schoolplein ligt in jullie handen!
Spreek elkaar aan om deze veiligheid te waarborgen.

Overblijfbijdrage
De overblijfbijdrage is voor dit schooljaar € 15,00 en als uw kind melk drinkt
€ 45,00. De meeste ouders hebben ons gemachtigd om dit bedrag automatisch
van de bankrekening af te schrijven. De afschrijving zal plaatsvinden in
november. Ouders waarvan wij geen machtiging hebben ontvangen zullen een
brief ontvangen met het verzoek om het bedrag over te maken op rekening
NL31RABO013.82.28086 t.n.v. Stichting. Prodas onder vermelding van
“overblijfbijdrage Brigantijn en de naam van het kind)”.

Voorleeskampioen van de Brigantijn.
Al meer dan 20 jaar strijden leerlingen om deze felbegeerde titel. Daarnaast
strijden ze om de titel; “Wie wordt De Nationale Voorleeskampioen van 2017? “.
In de week van 6-10 november 2017 vinden de klassenrondes plaats.De beste
klassenwinnaars mogen door naar de schoolwedstrijd. De voorleeswedstrijd op
school vindt plaats op woensdag 15 november. De winnaar van deze ronde doet
mee aan de plaatselijke ronde of misschien zelfs aan de provinciale ronde.
Plaatselijke ronde
In de periode januari – half maart vindt in Deurne de eerste vervolgronde plaats.
Hierbij strijden de schoolkampioenen, in een tussenronde, voor een plek in de
provinciale finale. Het aantal rondes dat de bibliotheken organiseren is
afhankelijk van het aantal deelnemers in de regio.
Provinciale ronde
In de periode half maart – half april is de provinciale finale. De winnaar van de
provinciale finale gaat door naar de landelijke finale op woensdag 23 mei 2018 in
Schouwburg Amstelveen.Wij wensen alle leerlingen een fijne wedstrijd toe!
Team SBO de Brigantijn

BoS (Bibliotheek op school)
Beste ouders,
Wij zijn voor de bibliotheek op school nog op zoek naar vrijwilligers. Lijkt u dit
leuk om te doen en wilt u hiervoor tijd vrijmaken dan kunt u dit doorgeven aan
Aquilien van Stiphout (aquilien.vanstiphout@prodas.nl) of via 0493-312587.

De week van respect
Van 6 t/m 12 november vindt de week van het respect
plaats. Omdat respect binnen de maatschappij, onze
school en wellicht ook bij u thuis als zeer belangrijk wordt
ervaren, besteden wij hier uitgebreid aandacht aan. Wat
is respect? Respect is de manier waarop je laat merken
dat je iemand accepteert op de manier zoals iemand is.
Een ander woord voor respect is beleefdheid,
verwondering, ontzag. Daarom staat het begrip RESPECT ook in de maand
november centraal bij ons op school.

Om beter RESPECT te kunnen tonen is het belangrijk om te begrijpen wat respect
is. Respect kan te maken hebben met religie, opvoeding, cultuur of seksualiteit.
Daarbij kan het gaan om gedwongen respect (= respect door angst en ontzag),
aangeleerd respect (= je leert en respecteert omgangsvormen van anderen bv.
Ouders, leerkrachten enz.) en spontaan respect (= begrijpen en respecteren dat
alle mensen anders, maar wel even belangrijk zijn).
Wij als school vinden het erg prettig als er ook thuis extra aandacht gegeven
wordt aan het begrip RESPECT, zodat we op een respectvolle manier met elkaar
om kunnen en blijven gaan.

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.
- 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.

Even voorstellen….
Hallo allemaal,
Graag wil ik mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Marly van den Bogaard en ik studeer aan
Hogeschool de Kempel te Helmond. Momenteel zit ik in
het derde leerjaar van de opleiding en loop ik stage hier
op de Brigantijn te Deurne in groep O/M1-2. Het eerste
half jaar van mijn stageperiode ben ik aanwezig op de
dinsdagen. Het tweede half jaar ben ik er op de maandag
en dinsdag en zal ik een plekje in de bovenbouw krijgen.
Af en toe ben ik er de hele week.
Ik ben 22 jaar oud en ik woon in Deurne. In mijn vrije tijd
vind ik het leuk om te wandelen, spring ik graag touwtje
en houd ik van spelletjes spelen.
Ik heb het erg naar mijn zin op de Brigantijn en kijk dan ook uit naar de rest van
het schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Marly van den Bogaard
_________________________________________________________________

Hallo allemaal,
Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Anke van Dinther. Ik
ben derdejaars student aan Hogeschool De Kempel te Helmond.
Ik ben 20 jaar oud en ben woonachtig in Deurne. In mijn vrije
tijd speel ik graag handbal en spreek ik af met vriendinnen.
Ik loop het eerste half jaar stage in klas B1/2 bij juffrouw AnneMarije. Iedere dinsdag kunt u mij vinden in deze klas. U kunt
hier altijd langs komen voor een vraag of
om een praatje te maken.
Ik heb heel veel zin in de komende periode, en tot ziens
op school!
Met vriendelijke groet,
Anke van Dinther

Hallo,
Ik ben Joëll Drachman ik ben 17 jaar en ik woon in Deurne. Ik
loop stage bij de schoolverlaters in Karin van den Bosch haar
klas. Daar ben ik iedere maandag en dinsdag, na de kerst
vakantie komt de woensdag er ook bij. Ik zit op de opleiding
onderwijsassistent op gilde opleidingen in Venray. Ik zit nu in
het tweede leerjaar. Verder werk ik nog bij bakker Ron. Mijn
hobby’s zijn leuke dingen doen met vriendinnen en daarnaast
sport ik nog graag.

_________________________________________________________________

Hallo ik ben Amber, ik ben 17 jaar en loop stage in
groep M2. Ik zit zelf in het tweede leerjaar van de
opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker
uitstroomrichting onderwijsassistent. In mijn vrije tijd
spreek ik af met vrienden en ik heb een super lieve kat
die Angel heet. Voor de rest heb ik super veel zin in dit
jaar!

_________________________________________________________________

Ik ben Joyce van der Wallen, 17 jaar en loop stage in groep M3-4.
Ik zit op dit moment in het tweede leerjaar van de opleiding
onderwijsassistent op Gilde opleidingen in Venray. Ik loop een heel
schooljaar stage, het eerste half jaar op maandag en dinsdag en
het tweede halfjaar op maandag, dinsdag en woensdag. Verder
heb ik een bijbaantje bij de action en zit bij de dansmarietjes in de
Zeilberg bij carnavalsvereniging De Pottenbakkers. Ik loop nu
natuurlijk al een aantal weken stage, maar ik kijk erg uit naar de
rest van het schooljaar.

Wecycle actie
Gooi nooit weg maar lever in!!
Vanaf 6 november 2017 zijn wij op onze school weer begonnen met
het inzamelen van kleine apparaten die kapot zijn.
Waarom zult u denken?
Wij willen onze leerlingen bewust maken van het feit dat je kleine kapotte
elektrische apparaten niet zomaar in de prullenbak gooit.
Heel veel apparaten verdwijnen nu nog in de vuilnisbak. (ongeveer 2kg per
persoon per jaar) Jammer, want hierdoor gaan er veel waardevolle materialen en
grondstoffen verloren. Materialen en grondstoffen die zeer geschikt zijn voor het
vervaardigen van nieuwe producten.
Voor ons als school is het ook nog eens aantrekkelijk om mee te doen want elk
gebruikt apparaat dat een leerling mee naar school brengt, is ook nog geld
waard. Voor elke apparaat wat wij inleveren krijgen we spaarpunten. Deze
spaarpunten kunnen wij inleveren voor boeken, leermiddelen en sport en
spelmaterialen. Het inzamelen wordt hierdoor voor ons allemaal interessant.
Wat inleveren?
- Bij WECYCLE bak hangt een lijst. Op deze lijst kunt u zien, welke
materialen u in kunt leveren.
Wat staat er zoal op de lijst;
 Föhn
 Alarm
 Telefoon
 Boormachine/ schuurmachine
 radio
 eierkoker
 klok
 koffiezetapparaat
 frituurpan
 Mixer
 Bureaulamp
 Zaklamp

-

 Broodrooster…..etc etc…
Apparaten die niet op de lijst staan moet u inleveren bij de gemeente.

Waar inleveren?
- Op onze school staan groene WECYClE bakken. Hierin kunnen de apparaten
gestopt worden.
Hoe inleveren?
- Apparaten lever je compleet in. ( koffiezakjes, frituurvet en batterijen
moeten er natuurlijk uit.)
- Er mogen geen etensresten in de apparaten zitten.

Data
13 november
15 november
24 november

: MR vergadering
: Voorleeswedstrijd school
: Nieuwsbrief

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes,
de vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch
vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 november
een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed
plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen
tempo plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk.
Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze
kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en
schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met
uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze
avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij
uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te
pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 7 november in het Catharinaziekenhuis in
Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot
ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het

informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD
Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over
bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van
de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

