
   
 

                 Jaargang 10, nummer 18      19 januari 2017  
Agenda                                           
 

Deze week worden er in de groepen 2 t/m 8 toetsen afgenomen dus.....op tijd gaan slapen!  
 

Maandag 22 januari   Geen bijzonderheden  

Dinsdag 23 januari   15.30 – 16.30  Taal Speel Groep voor groep 4 
 15.30 – 16.30  Naschoolse sport Voetbal voor groep 5 t/m 8   

Woensdag 24 januari 08.30 – 09.00  Voorleesontbijt peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en 
  groep 1 t/m 8  

 13.15 – 15.00  Teamvergadering  

Donderdag 25 januari    15.30 – 16.30  Taal Speel Groep voor groep 5 en 6 
 15.30 – 16.30  Naschoolse sport Samenwerkingsspelen gr 1 t/m 4 

 19.30 – 21.00  Vergadering Medezeggenschapsraad 
Vrijdag 26 januari    Geen bijzonderheden 

 
De vlag uit voor de kinderen die komende week jarig zijn ..... 
 

 
 

21 januari   Omar Aljumaah  groep 3 
21 januari   Yasmin Driouch   groep 6 
 

 
 

Van harte gefeliciteerd en we hopen dat je 
een hele fijne dag hebt! 

 
Voorleesontbijt
 
Woensdag 24 januari houden we ons jaarlijkse voorleesontbijt. Kinderen uit de groepen 7 en 8 gaan 

dan voorlezen voor de peuters van het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en voor de kinderen in de 
groepen 1, 2 en 3. Voor de kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 hebben we een verrassing.  

De kinderen mogen thuis gerust wat eten. Op school wordt aan alle peuters en kinderen een 
krentenbolletje uitgedeeld.  We hopen dat het weer een groot feest voor de kinderen wordt!  

 

 

                                       
 
 



 
Aanwezigheid juffrouw Tanja en afwezigheid juffrouw Marieke  
 

De komende weken zullen we juffrouw Tanja weer vaker op maandag en dinsdag op school zien. 
Juffrouw Tanja herstelt goed en gaat buiten de klas kinderen begeleiden en toetsen afnemen. 

Lesgeven gaat ze weer over een paar weken doen. 

 
Helaas is deze week  juffrouw Marieke ziek naar huis gegaan. Het zal wel een poosje duren voordat ze 

weer terug op school is. De vervanging hebben we bij de Kikkers als volgt geregeld:  

 maandag: juffrouw Amy 

 dinsdag juffrouw Amy 

 woensdag: juffrouw Gül (invalster) 

 donderdag: juffrouw Amy 

 vrijdag: juffrouw Amy 
 

Omdat jufrouw Amy nu de gehele week naar de Kikkers gaat, komt er op maandag bij de Kangoeroes 
ook een invalster. De komende 2 weken zal dat een losse invalster zijn en vanaf 31 januari gaat ook 

hier juffrouw Gül invallen.  

Juffrouw Gül is bij ons goed bekend, zij heeft de afgelopen weken ingevallen voor juffrouw Tanja in 
groep 3.  

  
Continurooster, de stand van zaken 

 

Op dit moment en ook de komende weken oriënteert de medezeggenschapsraad zich samen met 
meester Stephan op het continurooster. Besproken zijn de verschillende mogelijkheden.  Met de 

directeuren van basisschool De Hobbendonken en Petrusschool zijn gesprekken geweest.  
Afgelopen week is er een bezoek gebracht aan basisschool De Hobbendonken, die het continurooster 

nu voor het 3e jaar draaien. Komende week gaan we kijken op de Petrusschool. Ook is er een aantal 

leerkrachten van beide scholen uitgenodigd om een gesprek met het team te voeren. 
 

Op de planning staan nog 1 of 2 voorlichtingsavonden voor de ouders en een enquête.  We proberen 
een heel zorgvuldig traject te volgen om tot een voorstel te komen. Maar ouders en team beslissen 

uiteindelijk!  

 

HULPOUDERS gezocht voor het praktisch verkeersexamen van groep 7! 
 
Woensdagochtend 16 mei hebben nemen onze leerlingen van groep 7 deel aan het Praktisch 

verkeersexamen. Voor die ochtend zoeken wij ouders die het leuk vinden om te fungeren als post 

langs de route. U wordt dan ingezet van ongeveer 8.30 u tot 12.15 u. We zijn op zoek naar 6 ouders 
die willen posten en nog 2 ouders die de kinderen op de fiets naar het verkeerexamen willen 

begeleiden en ophalen.  
 

                                    
 

Prietpraot  
 
In groep 4 stinkt het een beetje. 
Leerling 1: “Wie heeft een scheetje gelaten?” 

Leerling 2: “Ik! En mijn scheetjes ruiken naar gebakken eieren.” 
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   Communie  
 
Aankomend weekend zullen de communicanten van alle 
Boxtelse scholen zich voorstellen in twee Presentatievieringen 

in de Sint Petrusbasiliek. 

 
 Op zaterdag 20 januari om 19:00 uur stellen communicanten van De Vorsenpoel, De 

Hobbendonken, De Beemden en Sint Petrusschool zich voor. 

 Op zondag 21 januari om 10:30 uur stellen communicanten van de Molenwijkschool, 

Prinses Amaliaschool en Angelaschool zich voor. 
 

Vind jij het leuk om bij een van deze Presentatievieringen mee te zingen met het kinderkoor? Of 
misschien wel bij beide Vieringen? Geef je dan snel op via kinderkoor@heilighartparochie.nl 

Voorafgaand aan de Viering worden de liedjes geoefend.  

 
Dit bericht kwam afgelopen zondag bij ons binnen. Omdat onze Nieuwsbrief pas op vrijdag verschijnt 

is het voor veel kinderen moeilijk om zich nog op te kunnen geven voor dit koor. Afgesproken is dat 
kinderen die graag mee willen zingen, op zaterdag 20 januari om 18.00 uur in de Sint Petrusbasiliek 

moeten zijn en dan nog mee kunnen oefenen.  

 
Heb je vragen omtrent Gezinsvieringen? Mail ons gerust! gezinsviering@heilighartparochie.nl 

 

Pesten, praat erover! 
 

Een nieuw jaar: de start van een fijn en veilig jaar waarbij samenwerking met ouders, het team en 
leerlingen onmisbaar is.  

Toch ervaren kinderen de school niet altijd als fijn en veilig. Pesten komt veel voor onder kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Ze zijn op elke basisschool wel aanwezig; Pesters, kinderen die zwijgen, 

toekijken of meedoen met pesten, en het slachtoffer. Pesten gebeurt niet alleen in de klas, op het 
schoolplein, in de buurt, of op de sportvereniging. Ook via internet en social media ontstaan steeds 

meer pesterijen.  

 
Veel kinderen durven niet te vertellen dat ze worden gepest, zelfs niet aan hun ouders. Ze schamen 

zich er vaak voor. Vaak is uit signalen op te maken dat er iets aan de hand is. Mogelijke signalen 
zijn: angst om naar school te gaan, last krijgen van nare dromen en concentratiestoornissen waardoor 

de schoolprestaties achteruit gaan.  

Pesten mag nooit worden genegeerd en de rol van volwassenen is belangrijk in het oplossen van 
pesterijen. Maar wat kun je als ouder/verzorger doen in geval van pesterijen? 
 
Enkele tips voor ouders/verzorgers: 

- Praat regelmatig met uw kind over hoe het op school gaat 

- Geef zelf als ouder het goede voorbeeld hoe je respectvol met mensen omgaat 

- Vergroot het zelfvertrouwen van je kind 

- Leer je kind om hulp vragen 

- Neem de problemen serieus en praat erover 

- Als het pesten zich op school voordoet, praat er dan met de leerkracht over 

 

Vragen? Meer informatie vind je op  
 

              www.pestweb.nl       
www.stoppestennu.nl 

 
Of raadpleeg de jeugdverpleegkundige op school. 
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Ouderbijdrage 2017 – 2018 
 

 
De ouderraad heeft de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld. 

 
Per kind is de bijdrage € 30,00 

 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten zoals Kerstmis en carnaval. Ook wordt de schoolreis 

hiervan betaald. Zonder de ouderbijdrage kunnen deze activiteiten niet door gaan. 

 
Betaalmogelijkheden 

Er zijn twee manieren om de ouderbijdrage te betalen: 
 

1. Bank- giro overschrijving:  

Maak het bedrag over naar rekeningnummer: 
 

NL93 RABO 0118 2337 18 
ten name van Oudervereniging ‘Prinses Amaliaschool’ 

Vergeet hierbij niet de voor- en achternaam van uw kind(eren) te vermelden. 

 
2. Contant:  

U kunt de ouderbijdrage contant betalen aan Stephan van de Vries, directeur van de Prinses 
Amaliaschool.  Wij vragen u dan nadrukkelijk om het bedrag gepast te betalen! 

 
Wat gebeurt er als u niet betaalt? 

Als u niet betaalt, gaat uw kind niet mee met de jaarlijkse schoolreis. Uw kind volgt dan op de dag 

van de schoolreis een reguliere lesdag op school. De schoolreis wordt volledig betaald van de 
ouderbijdrage. Wij ontvangen hiervoor geen bijdrage van de school.   

 
De uiterlijke betaaldatum is vastgesteld op 12 januari 2018; deze week kan er nog 

betaald worden.  

 

NB. Als het voor u lastig is om de ouderbijdrage te betalen, kunt u een verzoek voor 

bijzondere bijstand indienen bij uw gemeente. Dit moet u zelf doen. U kunt hiervoor 
contact opnemen met loket Wegwijs, telefoonnummer: 0411-655990. Een nota voor de 

ouderbijdrage kunt u opvragen bij Stephan van de Vries. 

 
 

                          


