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ALGEMEEN
Agenda
27 november
29 november
4 december
5 december
6 december
7 december
10 december
11 december
14 december

MJW nr. 8
schoen zetten voor de Sint
13.00 uur Bogaviering thema Sint
Sinterklaasviering
09.30 uur starttijd school
13.30 uur spelletjesmiddag gr. 1-2B
14.30-15.00 uur kinderraad
MJW nr. 8
13.30 uur spelletjesmiddag gr. 1-2A

Tandartsbus voor het gebouw op:
Maandag 3 december
Vrijdag 7 december
Dinsdag 11 december
Woensdag 12 december
Vrijdag 14 december
Maandag 17 december
Woensdag 19 december

Verjaardagen januari
Dag
2
4
5
5
5
8
9
13
14
14
17
17
18
18
19

Naam
Renske van den Hoek (2012)
Ruben van Heck (2007)
Tys van Els (2014)
Ize van Rooij (2012)
Sjors van Uden (2013)
Sofie van Hoorn (2008)
Janne Loeffen (2012)
Abel Dawit Meakele (2010)
Bas de Vocht (2014)
Guus van Zandvoort (2009)
Jaylin Bakker (2007)
Lotte van der Leest (2007)
Lotte Kerkhof (2011)
Niels Ykema (2008)
Bo van der Linden (2008)

Groep
3
8
1-2A
3
1-2B
7
3
4
1-2B
5
8
8
4
8
7
1
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19
20
20
20
21
25
26
26
27
31
31

Kaat van der Linden (2008)
Sanne van den Heuvel (2010)
Anna Lenting (2013)
Julia Lenting (2013)
Meghan Kuijpers (2011)
Sem van Erp (2013)
Lynn Bui (2007)
Sarah van de Veerdonk (2009)
Cemmy van Rijn (2009)
Liselotte Hendriks (2007)
Fabiënne Wesel (2014)
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7
5
1-2B
1-2A
4
3
8
5
6
8
1-2A

Wijzigingen t.b.v. leerlingenadministratie
Deze week ontvangt u in een envelop een print van de stamkaart van uw kind(eren) met een
begeleidende brief met het verzoek deze te controleren, alsmede een extra formulier waarop u uw
gegevens kwijt kunt. Het is namelijk gebleken dat er in onze leerlingenadministratie enkele
belangrijke gegevens ontbreken. Graag vragen wij uw medewerking om de gegevens te kunnen
completeren.

Speelzaal te huur
Onze speelzaal is op meerdere avonden verhuurd voor sportlessen. Op enkele middagen, avonden
en in het weekend is de zaal nog beschikbaar voor verhuur:
Middagen:
Maandag t/m vrijdag vanaf 14.15 uur
Avonden:
 op de maandag vanaf 20.45 uur
 op de dinsdag vanaf 21.15 uur
 op de woensdag vanaf 21.15 uur, vanaf medio april 2019 gehele avond beschikbaar
 per direct: op de donderdag
 op de vrijdag per direct vanaf 20.15 uur en vanaf maart 2019 gehele avond beschikbaar
Weekenden:
Alle; m.u.v. de weekenden waarop de kinderkledingbeurs plaatsvindt.
De kosten voor huur op de avonden zijn € 15,00 per uur; middagen tot 17.30 uur € 8,00 per uur.
Indien u iemand kent die voor langere duur een ruimte zoekt, dan zou het fijn zijn als u hem/haar
hierop attent te maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Linda van der Voet.
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Bogaviering
Dinsdag 4 december vindt om 13.00 uur de Bogaviering plaats met als thema Sinterklaas. Alle
groepen verzorgen een optreden in de speelzaal. U bent van harte welkom!

Sinterklaas
Maandagochtend 19 november zaten alle kinderen in het amfitheater vrolijke liedjes te zingen
voor Sinterklaas en zwarte Piet. Toen ontvingen we een brief waarin stond dat er een Pietje was
die niet naar school durfde te komen. Om dit bange Pietje gerust te stellen, hebben de kinderen
afgelopen week volop voor hem getekend en geknutseld. In de gang is er een plek ingericht waar
de kinderen hun werkjes in kunnen doen. Misschien zou dit helpen om het bange Pietje toch naar
school te laten komen. En jawel hoor….. Na enige aarzeling en hulp van een andere Piet, kwam hij
vanmorgen naar het amfitheater. Nadat hij zijn lievelingsliedje had gehoord: “zwarte Piet ging uit
fietsen”, kreeg het bange Pietje weer zoveel zelfvertrouwen dat hij nog in alle klassen is geweest.
We hebben hem beloofd door te gaan met tekenen en kleuren zodat hij volgende week op 5
december terug komt, samen met Sinterklaas.

Beste ouders,
Ter herinnering:
Woensdag 5 december is het weer zover: de goede Sint komt een bezoekje
brengen aan ‘t Ravelijn, de Bogaard en de Eerste Stap.
We ontvangen Sinterklaas op de speelplaats van ‘t Ravelijn. Op de
speelplaats staat aangegeven waar de kinderen mogen staan. We vragen u
hier rekening mee te houden indien u wilt blijven kijken.
De Sint komt deze ochtend ook in de groepen.
Op 6 december worden de kinderen om 9.30 uur op school verwacht.
Op donderdag 29 november mogen de kinderen de schoen zetten!

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2
Natuurlijk is het thema bij de kleuters Sinterklaas. In beide groepen is een Sinthoek in de klas.
Op de gang wordt in de ‘inpakkamer’ hard gewerkt om cadeautjes netjes in te leren pakken.
In groep 1-2a dachten de meeste kinderen dat je geen kind in kunt pakken. Tys dacht van wel. Eerst
werd er overlegd en gemeten hoeveel inpakpapier hiervoor nodig zou zijn en daarna liet hij zichzelf
inpakken. De betrokkenheid was groot.
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De kinderen knutselen, worden voorgelezen, zingen, tekenen, tellen met pepernoten, sorteren
pakjes en spelen met pepernotenklei.

Groep 6

Wat kun je doen bij TechnoPromo
Bij TechnoPromo kun je: een robot bouwen, een molentje maken, laseren en dakpannen leggen.
Super leuk dus! Bij het bouwen kun je ook zagen, boren en timmeren. Je kunt er ook kinderfeestjes
geven of je wacht tot je in groep 6,7 of 8 zit want dan ga je ook naar TechnoPromo . Wij als groep 6
vonden het heeeeeeeeel leuk !
Tom & Stijn
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Leermuur
We zijn al enkele maanden bezig in groep 6 en naast dat het erg gezellig is, werken we erg hard.
In onze groep hebben we een ‘leermuur’. Als we iets nieuws leren in een blok, maken steeds twee
kinderen uit onze groep een blad voor op de leermuur. Op dit blad staat wat we geleerd hebben.
Heel handig vinden we dit. We kunnen steeds even kijken wat bijvoorbeeld ook al weer een
bijwoord was, of hoe je de oppervlakte uit moet rekenen. De kinderen die dit blad gemaakt
hebben presenteren deze aan de rest van de klas en hangen hem vervolgens aan de ‘leermuur’.
Hieronder een foto van onze muur op dit moment. Er komt dus steeds meer bij.

Groep 8
De ontmoeting
Leerlingen van groep 8 hebben op 16 en 17 november 2018 meegeholpen aan een diner
‘Tafelgenoten’ bij de Zorgcoöperatie in Ravenstein. ‘Tafelgenoten’ is een actie voor mensen die
vaak alleen moeten eten. De leerlingen hielpen onder andere mee met flyeren, tafelaankleding,
muzikale begeleiding, koken en het serveren. We zijn erg trots op hun bijdrage! Zie voor de
uitzending onderstaande link: http://www.omroepwalraven.nl/uitzending_gemist/4934/deontmoeting.html. Deze link staat ook op onze website op de startpagina.
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Informatie van derden

De Dental Car komt weer naar school
De Dental Car van JTV Mondzorg voor kids komt binnenkort weer naar school. Alle kinderen die bij ons
staan ingeschreven krijgen een oproep. Is uw kind nog niet ingeschreven, meldt uw kind dan nu nog aan
voor een afspraak in de Dental Car.
Welkom vanaf het eerste tandje
Een gezond gebit is een kostbaar bezit. Om een mooi gezond gebit te krijgen en te houden, is het belangrijk dat uw
kind al op jonge leeftijd naar de tandarts gaat. Hoe eerder uw kind leert tanden en kiezen goed te verzorgen, hoe
gezonder ze blijven en hoe minder de tandarts hoeft te doen. Bovendien ervaren jonge kinderen dat het heel gewoon
is om naar de tandarts te gaan. Zij groeien op met de tandarts. Kinderen zijn van harte welkom in de Dental Car zodra
het eerste tandje doorbreekt totdat zij achttien jaar zijn.

JTV Mondzorg voor kids
Bij JTV Mondzorg voor kids draait alles om kinderen. Belangrijk is dat uw kind zich bij ons op zijn gemak voelt. Bij ons
werken tandartsen, kindertandverzorgenden, mondhygiënisten en (preventie)assistenten die bewust hebben gekozen
om met kinderen te werken. Zij doen dat met veel plezier en geduld. Bovendien hebben zij veel ervaring met het
melkgebit én het blijvende gebit.

Preventie staat voorop
Preventie, het voorkomen van gaatjes, staat bij ons voorop. Daarbij hoort twee keer per jaar controle van het gebit in
de Dental Car (het liefst samen met uw kind(eren)), tips om het gebit optimaal te verzorgen, voedingstips én het
nemen van preventieve maatregelen, zoals sealen en een fluoridebehandeling. Daarnaast wordt er naar de stand van
de tanden gekeken, zodat uw kind tijdig naar de orthodontist kan worden doorverwezen. Hierdoor helpen wij kinderen
en jongeren om hun gebit gezond te houden.

Geen kosten
Voor kinderen van 0 tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering controles en bijna alle behandelingen. Uw behandelaar
informeert u tijdig over eventuele kosten die niet onder de vergoeding vanuit de basisverzekering vallen (bijvoorbeeld
orthodontie, etsbruggen en bleken van tanden).

Hoe meld ik mijn kind aan?
U kunt uw kind aanmelden via onze website www.mondzorgvoorkids.nl. U kunt ons ook bellen voor meer informatie of
om een afspraak te maken: 0412 – 625 967. Of loop binnen bij de Dental Car.
Centrum Oss (praktijk en hoofdkantoor)
Obrechtstraat 25
5344 AT Oss
Telefoon 0412 - 625 967
www.mondzorgvoorkids.nl
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