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              4 oktober 2017 

 
 
 
 
Agenda 
13-10-17: Open podium 
16-10 t/m 30-10 Herfstvakantie 
02-11-17: Uitgave nieuwsbrief 
 

Staking primair onderwijs op donderdag 5 oktober 
Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het 
primair onderwijs een dag staken om de zorgen over de 
toekomst van het basisonderwijs nogmaals onder de 
aandacht te brengen in Den Haag.  
 
Onder andere de werkdruk en de lage salarissen voor 
leerkrachten in het basisonderwijs hebben er  de afgelopen 
jaren voor gezorgd dat er te weinig nieuwe leerkrachten 
beschikbaar zijn. Dit heeft als gevolg dat we nu al kampen 
met een lerarentekort dat in de komende jaren nog zal 
gaan groeien. Het wordt steeds moeilijker om afwezige 
leerkrachten te vervangen.  
 
Veel scholen blijven 5 oktober dicht. Zoals we eerder hebben gecommuniceerd zal ook onze 
school die dag dicht zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van 
uw kind(eren).  
 
Wij vragen om uw begrip voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het 
lerarentekort voelen als we onze stem nu niet laten horen. Voor de toekomst van het 
mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral 
ook voor de toekomst van uw kind(eren) en de generaties die volgen. 
 

Personeel 
Enkele weken geleden zijn Nicole Segeren en Trees Kessels weer parttime gestart op school. 
Els Ploos van Amstel is afgelopen week weer op school geweest en ook zij gaat in stapjes 
haar werkzaamheden weer oppakken. Rosie te Water-Mulder heeft een geslaagde operatie 
achter de rug. Gebleken is echter dat er nog behandelingen nodig zijn om weer helemaal 
beter te worden. Zij zal voorlopig haar werk niet hervatten. Wel is zij voornemens om af en 
toe naar school te komen en administratieve taken op te pakken. 
Alle zieken ontvingen onlangs een mooie bos bloemen van de oudervereniging. Een warm 
gebaar dat goed doet, dankjewel namens ons allen! 
 

Jubileum Christoffel 
In 2018 bestaat de Christoffelschool 60 jaar! Een mooi lustrum dat wij niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Wij luiden dit jubileum jaar na de kerstvakantie feestelijk in op woensdag 
10 januari tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Willen jullie dit alvast in de agenda noteren. En 
natuurlijk volgen er nog meer activiteiten voor en door de kinderen. We verklappen echter 
nog niet alles! 
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Eerste overleg van de leerlingenraad 
We zijn gestart in het kamertje van directrice Trees, aan de ronde tafel. Wauw, een officieel 
overleg met een agenda voor iedereen. Toen we binnen kwamen deden we eerst een 
namen- rondje. We bespraken wat er allemaal op ons te wachten staat en we kozen een 
voorzitter. We moesten een schoonmaak schema maken en een schema voor de ballen. We 
praten ook over de verbruiksmaterialen en wat voor verbruiksmaterialen iedereen wil . 
Iedereen moest een ideeënbus maken en deze gaan we presenteren aan alle klassen. De 
leerlingenraad was af gelopen week leuk en we gaan er een inspirerend jaar van maken!  
 
Groetjes van de leerlingenraad! 
Max, Jasper, Hein, Stan, Daniel, Nathaniel en Loek    
                                                                                                                                                                    

Van de verkeerscommissie 
De verkeerscommissie bestaande uit leerkrachten, ouders, wijkagenten en de gemeente, 
blijven bezig met de veiligheid rondom de school. 
Fijn om te zien dat er veel kinderen en ouders met de fiets naar school komen. Willen jullie 
de fietsen goed parkeren zodat de speelplaats voor iedereen toegankelijk blijft?  
We willen graag nog een oproep doen om ouders te werven voor de verkeerscommissie. We 
vergaderen gemiddeld 3 keer op jaarbasis. Graag aanmelden bij sheesters@skozok.nl of 
mvanderstoep@skozok.nl.  
Jullie zouden de leerkrachten en kinderen hiermee een groot plezier doen.  
 

DE OUDERVERENIGING  
OV e-mail: ovchristoffelschool@skozok.nl 
 
Jaarvergadering        
Maandag 9 oktober 2017 zal om 20.00u de jaarvergadering zijn van 
de Oudervereniging. Deze zal plaats vinden in de lerarenkamer 
van de Christoffelschool.  
 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

- financiële afrekening schooljaar 2016-2017 en begroting 
schooljaar 2017-2018 

- per activiteit een korte terugblik op het afgelopen schooljaar 
en een vooruitblik op het lopende schooljaar 

 
U bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen! Toegang tot de school is via de 
algemene hoofdingang die uitkomt in de centrale hal. Om 20.10u sluit deze deur. 
 

Typecursus de Typetuin in oktober van start! 
De typecursus gaat beginnen op onze school en wel op woensdag 4 oktober 2017 om 15:15 
uur. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Schrijf snel in, want vol=vol! Meer info kunt 
u hier downloaden. 
 

De Bieb. Zo gek nog niet 
De Bibliotheek Eindhoven wil de ouders graag meer bij het lezen betrekken. In een bijlage 
bij deze nieuwsbrief treft u een brief van de bibliotheek. Ouders worden uitgenodigd om 
tijdens de Kinderboekenweek deel te nemen aan de activiteiten in de Witte Dame. Zo komt 
bijvoorbeeld kinderboekenschrijfster Mirjam Mous voorlezen en is er een heel spannende 
theatervoorstelling te zien. 
 

Actie Jumbo 
Vorig schooljaar hebben we deelgenomen aan de Jumbo actie “Sparen voor je school”. We 
hebben voor een bedrag van 900 euro mooie spullen aangeschaft, onder andere k’nex en 
muziekinstrumenten. 
 

Vanaf woensdag 4 oktober gaat de Sparen voor je School actie weer van start bij Jumbo 

in Aalst. Net als vorig jaar kunnen de schoolpunten geactiveerd worden op 
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www.jumbosparenvoorjeschool.nl . Daarnaast kunnen de punten vanaf dit jaar ook gescand 

worden met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- 

als Android telefoons en is te downloaden in de App Store en Google Play Store. Met de 

Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand 

en geactiveerd worden.  
 

Gezocht: oprichter lokale kinderkrant voor kinderen en basisscholen van onze 
gemeente of regio 
Oprichter van de Rotterdamse kinderkrant Angelique van Tilburg en hoofdredacteur van 
Jong010 Suzanne Huig zijn op zoek naar enthousiaste personen en organisaties die voor alle 
kinderen en basisscholen in onze gemeente of regio een lokale kinderkrant willen opzetten. 
 
Ben of ken je iemand voor wie dit geschikt is? 
 
Angelique en Suzanne starten in januari 2018 met een jaarprogramma om mensen te 
begeleiden bij het opzetten van een eigen lokale kinderkrant. 
http://denkjong.nl/jaarprogramma-je-eigen-kinderkrant/ 
Als je meer wilt weten kun je contact met hen opnemen. 

Kleding- en Speelgoedbeurs bij De Pracht 
Op zaterdag 30 september van 11.00 tot 13.00 uur is er in De Pracht een gratis 
toegankelijke kinderkledingbeurs en speelgoedbeurs. Iedereen die nog goede, eigentijdse 
kleding heeft, mag deze komen inleveren op maandagavond 18 september vanaf 19.00 uur 
of woensdagochtend 20 september van 10.00 uur. Bij voorkeur winterkleding voor baby’s en 
kinderen, vanaf maat 74 t/m maat S. Voor slechts 1 euro kunt u een deelnameformulier 
ophalen. Naast kleding is ook speelgoed in goede staat welkom, evenals boeken, fietsen, 
bolderkarren, schaatsen etcetera. Deelnemers ontvangen 75% van de opbrengst van de 
eigen goederen, die verkocht worden tijdens de beurs. De beursorganisatie regelt de 
verkoop. 
Inschrijven kan vanaf 18 september via een formulier bij De Pracht (De Pracht 2, Aalst-
Waalre) of via email (depracht@depracht.nl). Contactpersoon is Ingrid van Dongen, e-
mail ingrid.vandongen@hotmail.com.  
 
Doe mee met Technika10! 
Hou je van ontdekken en experimenteren? Dan is Technika10 misschien iets voor jou. Je 
maakt verschillende werkstukken van hout, metaal of kunststof en leert de basisbeginselen 
van elektriciteit. Op deze manier maak je op een speelse manier kennis met materialen, 
technieken en gereedschappen. Technika10 is speciaal bedoeld voor tieners (jongens en 
meiden) en vindt elke maandagavond plaats in de Pracht (de Pracht 2, Waalre) van 18.45 - 
20.15 uur. Inschrijven kan via depracht.nl/activiteiten. 
 

ZIN IN EEN VETTE BOOTCAMP IN DE HERFSTVAKANTIE? 
Kom dan naar SX Sportsclub want ook tijdens de herfstvakantie biedt DIFFRNT hier de 
kidsbootcamp weer aan! Blijf dus lekker in beweging tijdens de vakantie en doe mee met 
deze stoere work-out! Deze outdoor bootcamp bestaat uit een pittige work-out, afgewisseld 
met leuke spelvormen. Je gaat met jouw eigen lichaam aan de slag maar ook met kleine 
materialen zoals hoepels, ballen, touwen enzovoorts. De bootcamp is geschikt voor ieder 
niveau en is onder begeleiding van een van onze Personal Trainers. 
  
Voor wie kinderen van 6 t/m 12 jaar  
Wanneer: iedere dag gedurende de hele week  
Maandag 16-10  10:00  
Dinsdag 17-10  10:00  
Woensdag 18-10  16:00  
Donderdag 19-10 14:00  
Vrijdag  20-10  10:00  
Locatie: SX-gebouw (Strijp-S)  
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Kosten: € 7,50 per kind per training of 6 keer voor €42,50 Er is plek voor maximaal 8 
kinderen per training. Inschrijven is noodzakelijk. Vol = Vol. Ga naar www.diffrnt.eu voor 
meer informatie. 
 

 
 
 
 
 
 

 


