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Welkom

Alex Szklarski
Elise Partano
Kaat de Bresser
Giel Christiaans
Milan Roest
Joris Koens
Marre Michelbrink
Joell van Erven
Fay Huijbregts
Eva Merckx
Joris Bakkers
Jesse van Hoof
Yasmine Verschuren
Tuur de Kort

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar mogen we een aantal leerlingen in groep 1/2 welkom heten. Wij
wensen Milan Roest, Elias van Oosterhout, Tuur de Kort en Joris Bakkers heel veel plezier en succes toe op
d’n Opstap!
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Maandkalender januari 2018

maandag
1

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

2

3

4

5

6

7

9

10
14.15 uur
nieuwjaarsreceptie
personeel

11

12

13

14

18

19

20
Juf Hanneke
jarig

21
Juf Malou jarig

26

27

28

Kerstvakantie
8 Lesweek 17
Hoofdluiscontrole
15 Lesweek 18

22 Lesweek 19

16
17 Juf Jeanette jarig
Juf Petra L. (gr 1/2)
nascholing, vervangster
in groep 1/2.
20.00 uur MR/SR
vergadering HooLaHu
in Lage Mierde
23

Tafeltjesweek
29 Lesweek 20

30

Deze week eventueel
Stagiaire Pius X

15.00 uur
Teamvergadering

15.30 uur Bouwoverleg
HooLaHu

24
25 Meester Arno jarig
Juf Petra d.K (gr 5)
nascholing (nm),
’t Treeke
vervangster in groep 5.
31
20.00 uur GMR
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Algemeen

Beste ouder, verzorger,
En dan is ineens het jaar weer om. De kerstvakantie staat voor de deur. Tijd voor een periode van rust en
feesten.
Dit is ook het moment waarop we terugkijken en dankbaar mogen zijn voor alle mooie dingen die we dit jaar
voorbij hebben zien komen en beleefd hebben. Ook de onvermijdelijke verdrietige gebeurtenissen moeten we
onder ogen zien. Verdriet en tegenslag zijn onmiskenbaar met het leven verbonden.
Deze week kreeg ik de term ‘curling ouders’ onder ogen. Iedereen die deze sport een beetje kent, ziet het
beeld van vegende helpers voor zich. Curling ouders zijn ouders en een omgeving van kinderen die er steeds
voor zorgt dat er geen tegenslagen of verdriet op het pad van het kind komt. Het pad wordt voor deze
kinderen voortdurend ‘schoongeveegd’. Natuurlijk willen we onze kinderen sparen, maar het leren omgaan
met tegenslag en verdriet maakt kinderen weerbaarder en sterker en is een onmisbare vaardigheid.
En dat is dan ook wat ik iedereen toewens in 2018: Een prachtig jaar met veel hoogtepunten en geluksmomenten,
maar ook een jaar waarin we eventueel verdriet en tegenslag moedig tegemoet zullen kunnen treden.
Dit is ook het moment om iedereen te bedanken. En meer specifiek iedereen binnen onze scholengroep die
betekenis geeft aan de ontwikkeling van onze leerlingen:
Ouders, verzorgers, oma’s, opa’s, familieleden, leraren, ondersteunend personeel, leidinggevenden:
Allemaal heel veel dank voor jullie vertrouwen, inzet en steun in 2017.
Ik moet nog een zakelijke mededeling doen:
Op 10 januari krijgt het personeel van de scholen van onderwijsstichting KempenKind een nieuwjaarsreceptie
aangeboden. Deze begint rond half drie en start met een inleidende spreker. Om ook alle personeelsleden van
de HooLaHu scholen op tijd aanwezig te kunnen laten zijn, verzoeken wij iedereen om eraan mee te
werken, dat alle leerkrachten de gelegenheid krijgen om zo snel mogelijk weg te kunnen, zodat zij op tijd bij
deze bijeenkomst kunnen zijn. Alvast bedankt voor de medewerking.
Rest mij om iedereen, fijne feestdagen en een goede start van 2018 toe te wensen!!
Bas van den Bosch

Ander schoolnieuws
Kunstproject

In januari en februari gaan we op school aan een kunstproject werken met het thema licht en glas. We doen dit
met alle
kinderen van school en Maaike Hendriks gaat ons hier weer bij helpen.
Hebt u thuis nog doorzichtige glaskralen liggen? Deze kunnen wij goed gebruiken bij dit project. In het weekend
van 10 en 11 maart is er een uitmarkt en een expositie in de Ster. Hier kunnen we dan ook het resultaat van
het kunstproject bewonderen.
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Leerlingenraad

Op 14 december heeft alweer de derde vergadering van de leerlingenraad plaatsgevonden. Tijdens deze
vergadering hebben we het met name gehad over het buitenspelen. Voorafgaand aan de vergadering hebben de
leden van de leerlingenraad in de klas nagevraagd of de buitenspeelbakken moeten blijven bestaan. Tijdens
onze vergadering hebben we besloten dat de buitenspeelbakken niet aangevuld worden. De kinderen
hebben aangegeven wel graag nieuwe ballen te willen hebben. We hebben besloten dat er per klas
een nieuwe bal aangeschaft gaat worden. Daarnaast gaan de leden van de leerlingenraad in tweetallen een spel
zoeken/bedenken om het spel op de speelplaats nog meer te stimuleren én we gaan nog wat informatie
inwinnen over enkele spelmogelijkheden.
In januari gaan we weer aan de slag met een nieuw project op schoolniveau. De leerlingenraad heeft in de klas
gevraagd met welk thema ze graag aan de slag willen gaan. Per klas is er een top 3 gemaakt. Hieronder kunt u
lezen met welk thema we de komende periode aan de slag gaan.
Vervolgens hebben we het nog gehad over de duur van de lunchtijd. De meeste groepen geven aan dat de tijd
nu voldoende is. Bij één groep was er nog wat onduidelijkheid, maar dit is inmiddels met de leerkracht en klas
besproken.
Al met al hebben we weer een goede vergadering gehad. Erg mooi om te zien hoe serieus de kinderen het
oppakken.

Thematisch onderwijs

In de periode van 15 januari tot en met 9 februari gaan we weer met de gehele school thematisch werken.
Doel van het thematisch werken is (naast het overbrengen van de lesstof) het onderzoekend en
samenwerkend leren te bevorderen. Daarbij vinden we het belangrijk dat de kinderen ook zelf aan mogen
geven wat ze willen leren (eigenaarschap van de kinderen).
Dit keer gaan we aan de slag met het thema: “ oorlog & vrede “. In de onderbouw zullen we ons richten op
vriendschap.

Vertellen van bijbel verhalen op school deel 4
Door: Jac Naus
Ouders en grootouders vertellen

Als ik aan het vertellen ben op school, voel ik me een soort “vertel-opa”. De kinderen noemen me Jac of Jac
Naus, maar nog geen opa. Wel merk ik, dat ik als man, soms erg luid en boos in mijn verhalen overkom. Van de
andere kant maakt een zware stem ook indruk, zeker in een onderwijswereld van hoge vrouwenstemmen.
Bij navraag over de verhalen, hoor ik regelmatig dat opa of oma ook ooit vertelt aan de kinderen. Dat hoeft niet
perse een verhaal te zijn, maar kan ook gaan over gebeurtenissen of een hobby. Het leukst vinden kinderen de
verhalen van hun ouders en grootouders van vroeger. Hoe vaak krijg je thuis niet de gelegenheid, vooral aan
tafel, om eens iets te vertellen uit je eigen jeugd? Als je die gelegenheden aangrijpt zonder geluiden van muziek
of televisie, smullen kinderen van die vertelsels. Zeker als ie gepaard gaan met een vleugje humor.
Vertellen als ouder of grootouder over hobby’s of bezigheden is voor kinderen een leerschool. Ze leren luisteren
en mogen hopelijk zelf vertellen. Ze gaan ons namelijk nadoen. Hoe enthousiaster we zijn in onze verhalen, hoe
betrokkener onze kinderen hun zinnen formuleren.
Kinderen van nu zijn niet anders dan vroeger. Ze genieten van onze verhalen. Zeker van opa en oma, want daar
houden ze het meeste van………..
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Sociaal-emotionele ontwikkeling

Binnen onze school werken wij voor de groepen 1 t/m 8 met de methode “Goed gedaan!” voor sociale emotionele ontwikkeling. De eerste week van januari werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Wat voel ik?’
Het is belangrijk dat een kind weet wanneer hij bang, boos of verdrietig is en dit ook kan vertellen. Een kind
moet leren zeggen wat hem dwarszit (i.p.v. dat in zijn gedrag te uiten) en weten wat hij kan doen om zich weer
wat fijner te voelen.
In de onderbouw komt het volgende aan de orde:
• Wat is blij? Wat is boos? Wat is bang? Wat is verdrietig?
• Hoe troosten papa en mama? Waar word je weer kalm en blij van?
• Kinderen kunnen elkaar ook troosten en kalm maken!
Tips voor thuis
• Begrijp het verdriet en de angsten van uw kind, maar ga er niet te ver in mee. Kalmeer uw kind en bedenk
samen iets waardoor hij wat minder bang of verdrietig wordt. (lampje aan in bed / met je knuffel een blij filmpje
kijken)
• Als een kind boos is, gedraagt het zich vaak dwars. Wees dan duidelijk: boos zijn mag, dwars doen niet! ‘Ik
begrijp dat je boos bent. Maar ik wil niet dat je slaat!’
• Help uw kind weer kalm te worden: blijf zelf rustig, zeg wat hij moet doen en bedenk iets leuks voor daarna.
‘Je gaat nu naar boven. Dan lees ik in bed nog even voor.’
In de bovenbouw komt het volgende aan de orde:
• Vertel ik wel/niet hoe ik me voel? En aan wie?
• Wat kun je doen als je bang, boos of verdrietig bent?
• In soaps worden emoties vaak erg overdreven en in actiefilms zijn helden juist vaak heel ongevoelig.
Tips voor thuis
• Juist wanneer uw kind boos, bang of verdrietig is, heeft hij uw steun, uitleg en voorbeeld nodig. Gebruik die
momenten om hem te leren hoe hij met zijn emoties om kan gaan.
• Help uw kind rustig te vertellen wat hem dwarszit en bedenk samen iets waardoor hij zich weer wat prettiger
voelt.
• Toon begrip voor de emoties van uw kind, maar blijf altijd duidelijk in uw grenzen wat betreft zijn gedrag.
• Praat samen met uw kind ook eens over de emoties van de hoofdpersonen in tv-programma’s en films. Het
kind leert zo ongedwongen over emoties praten en nadenken.

Nieuws uit de groepen
Groep 3

Even voorstellen
Hoi! mijn naam is Anne Jansen, ik ben 16 jaar en ik woon in Hooge mierde. Ik zit op het Pius xcollege in mijn 4e en laatste leerjaar, na dit jaar wil ik graag naar het ROC Tilburg om opgeleid te
kunnen worden als onderwijsassistent niveau 4. Ik heb deze keuze gemaakt omdat ik kinderen graag
wat wil leren en hun ontwikkeling wil ondersteunen! Ik ga een periode van 12 weken stage lopen
op basisschool d’n Opstap, en ik zie er erg naar uit! Ik hoop in deze periode een leuke en gezellige
tijd tegemoet te gaan!
Vriendelijke groet Anne
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Groep 4

Even voorstellen
Hallo,
Graag wil ik mezelf voorstellen.
Mijn naam is Helma van Gelderen.
Op dit moment ben ik werkzaam bij Nummereen kinderopvang en werk ik op de bso in Lage-mierde, hiervan
zullen veel kinderen en ouders mij al wel kennen.
Vanuit Nummereen volg ik de opleiding onderwijsassistente.
Vanaf Januari ga ik op woensdag stage lopen op basisschool d'n Opstap in groep 4.
Ik zie het als een uitdaging om te leren een bijdrage te bieden in de ontwikkeling van jullie kinderen en kijk hier
erg naar uit.
Ik wens jullie fijne feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar.
Helma van Gelderen

Groep 5

Bakkerijbezoek groep 5
Op vrijdag 26 januari mogen de kinderen van groep 5 op bezoek bij het
bakkerijmuseum in Luyksgestel.
We vertrekken `s morgens al om ongeveer half 9 en zullen om ongeveer twaalf uur terug zijn op school.
We kunnen zien hoe een brood wordt gebakken en wat daar allemaal voor nodig is. Ook mogen de kinderen
zelf een broodje vormen, wat gebakken wordt in de elektrische oven.
We zijn hiervoor nog op zoek naar rijouders, die in het museum ook een groepje kinderen
kunnen begeleiden. U kunt zich aanmelden bij juf Maria, mariagooskens@kempenkind.nl

Groep 6

Even voorstellen
Beste ouders,
Vanaf 1 december heb ik de taak gekregen om juf Carlijn te vervangen tijdens haar
zwangerschapsverlof. Mijn naam is Daniëlle Castelijns, 33 jaar en woonachtig in Hapert.
Getrouwd met Willem en moeder van Jip (1.5 jaar) en Puck (5 maanden). 4 jaar geleden ben ik
verhuisd van Made (West-Brabant) naar Hapert. Na 4 jaar op en neer rijden tussen Hapert en Made kreeg ik
tijdens het zwangerschapsverlof van onze dochter de kans om te gaan werken voor Kempenkind. Ik ben de
uitdaging aangegaan en na 11 jaar heb ik afscheid genomen van mijn oude school. De afgelopen jaren heb ik
diverse opleidingen gedaan rondom gedrag en mag ik mij gedragsspecialist noemen. De meeste jaren heb ik
gewerkt in groep 6 en 7, maar ook heb ik 3 jaar gewerkt bij de kleuters. Ik kijk er enorm naar uit om de rest
van het schooljaar met de kinderen van groep 6 en samen met juf Malou een fijne tijd te hebben. Mocht u nog
vragen hebben schroom dan niet binnen te komen. Samen bereiken we meer dan alleen. De deur staat altijd
open.
met vriendelijke groet,
Danielle Castelijns
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Groep 8

In november heeft u van ons een brief ontvangen waarin we aangegeven hebben dat vervanger Jos Duijvelaar tot
aan de kerstvakantie op dinsdag in groep 8 zou vervangen. Wij willen meester Jos hartelijk bedanken voor zijn
inzet.
Vanaf de kerstvakantie tot aan de zomervakantie zal juf Anne Tegenbosch op dinsdag in groep 8 lesgeven. Anne
is al werkzaam binnen onderwijsstichting Kempenkind. Hieronder zal ze zich aan u voorstellen. Wij heten juf
Anne van harte welkom op d’n Opstap.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Anne Tegenbosch. Ik ben 25 jaar en woon in Borkel en Schaft. Ik hou van wandelen, ben graag in
de tuin bezig zijn en ben dol op paarden. Daarnaast doe ik graag leuke dingen met vrienden en familie.
Sinds 2015 ben ik afgestudeerd als leerkracht en ben ik begonnen met vervangen voor verschillende scholen.
Naast werken ben ik blijven studeren. Zo heb ik mijn gymbevoegdheid behaald en bezit ik sinds kort ook mijn
certificaat post-hbo gedragsspecialist.
Op dit moment werk ik drie dagen op SBO De Piramide in Bladel. Na de kerstvakantie zal ik op dinsdag in groep
8 werken, waar ik erg veel zin in heb.
Ik hoop een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen want dat vind ik erg
belangrijk. Voor nu wens ik jullie alvast een fijne vakantie.
Tot ziens in het nieuwe jaar!
Groetjes Anne
Informatie Pius X College aanmelding nieuwe leerlingen
Gedurende het schooljaar heeft het Pius X-college voor de groep 8 leerlingen twee aanmeldingsweken.
Beide aanmeldingsweken zijn schoolbreed, dus voor alle afdelingen.
1e aanmeldingsweek bestemd voor de volgende leerlingen:
• Leerlingen waarvoor het advies Havo-Schakelklas wordt gegeven
• Leerlingen waarvoor het advies VMBO basis/kader-Schakelklas wordt gegeven
• Leerlingen met ernstige gedragsproblematieken
• Leerlingen met een ontwikkelingsstoornis (aan autisme verwante problematiek, AD(H)D, ODD, enz.)
• Leerlingen die extra zorg behoeven in het voortgezet onderwijs
In principe zijn met alle ouders van leerlingen die in een van bovenstaande categorieën vallen oriëntatiegesprekken met een gedragsdeskundige van het Pius X-college gevoerd.
Deze eerste aanmeldingsweek is gepland van maandag 29 januari 2018 – vrijdag 2 februari 2018.
Tevens bestaat de mogelijkheid tot persoonlijk inschrijven op dinsdag 30 januari 2018 (ook de leerling is van
harte welkom) van 18.00 uur – 20.00 uur in de docentenkamer van het Pius X-College.
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2e aanmeldingsweek reguliere leerlingen
De tweede aanmeldingsweek is gepland van maandag 5 maart 2018 – vrijdag 9 maart 2018. Ook hier is een
mogelijkheid tot persoonlijk inschrijven en wel op dinsdag 6 maart 2018 (ook de leerling is van
harte welkom) van 18.00 uur – 20.00 uur in de aula’s VMBO en Havo/Vwo van het Pius X-College.
U zult via de leerkracht van uw kind twee verschillende aanmeldingsformulieren ontvangen. Vanuit het
samenwerkingsverband ontvangt u de inschrijfformulieren voor het VO. Daarnaast krijgt u ook het ‘Pius X
aanmeldingsformulieren’.
Voor wat betreft de aanmelding is het advies van de basisschool leidend voor ons. Mochten er vragen zijn
omtrent het advies dan neemt het Pius X-college altijd contact op met ouders en de leerkracht van groep 8.
Verder verwijzen we u graag naar de twee andere informatiebrieven van het Pius X-college die afzonderlijk aan
de leerlingen van groep 8 worden verzonden.

Ingezonden stukken
Nieuws van Nummereen

Dagopvang
We zijn flink verwend door de goedheiligman; we kregen onder andere een nieuwe loopfiets, blokkenwagen,
een mooi voorleesboek en een stoere autogarage. Daarna konden de kerstvoorbereidingen beginnen! Samen
met de kinderen hebben we de kerstboom opgezet en we speelden heerlijk in de sneeuw.
Vakantieclup
En nu bijna genieten van een heerlijke lange kerstvakantie! Deze staat in het teken van ‘Stralende sterren’. We
bakken sterrenkoekjes en maken sterren van vliegerpapier. Verder maken we leuke uitstapjes naar onder
andere de schaatsbaan en volgen we een workshop hiphop en rappen. We gaan er samen weer twee leuke
weken van maken!
Het complete programma is te downloaden via www.nummereen.com/vakantieprogramma.
Net als voorgaande jaren besteden we rond de kerst weer aandacht aan Jukumu Letu. Sinds 2011 zijn we in
vriendschap verbonden met Jukumu Letu, dit is een kinderdagverblijf in Kenia. Regelmatig worden op diverse
locaties initiatieven ontwikkeld om geld in te zamelen voor dit Afrikaanse kinderdagverblijf en wij doen daar
met alle kinderen ook aan mee en gaan weer mooie knutselwerkjes maken die de papa’s en mama’s mogen
kopen!
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2018!
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