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De stamgroepleider is als een vriendelijke spin in het web,
die in de gaten heeft wat er in en om de groep gebeurt.
De stamgroepleider bedient zich van:
• Complimenten, zowel individueel als
groepscomplimenten.
• Doe zinnen: zeggen wat de kinderen moeten doen (
niet wat maken jullie een lawaai, maar kunnen
jullie wat stiller zijn).
• Uitspreken van positieve verwachtingen: Het gaat
je lukken, jullie kunnen dit, ga door je bent er bijna!
• Humor. In de groep in het team moet er regelmatig
gelachen worden. Niet om er met een geintje van
af te komen maar om te zorgen voor een vrolijke
sfeer.
Kalender 2019-2020
2 oktober viering 11.30 uur
2 oktober start kinderboekenweek ; “ Reis mee!”
10 oktober college van bestuur op de Lindekring
23 oktober midden- en bovenbouw naar
Boerenbond museum in Gemert.
Verjaardagen
24 september Aafje

MR

De eerste vergadering van de MR was op maandag 2
september.
Henrieke Scheers, de moeder van Danthe en Tijn is vanaf
dit schooljaar lid van de MR.
Saskia Gerrits, moeder van Lola en Fender sluit aan als

toehoorder.
Zij zijn beiden zeer welkom en hun inbreng wordt door ons
team zeer gewaardeerd.
Ouders kunnen hen altijd benaderen wanneer zij vragen of
opmerkingen hebben die tijdens de MR-vergadering
besproken kunnen worden.
De MR hoort graag of er ouders zijn die het leuk vinden om
een rol te hebben in een grotere verbinding tussen de
school en het dorp.
Dit kan zijn deelname aan de carnavalsoptocht met een
Lindekring thema, of mee doen aan het jaarlijkse beacheevent met een volleybalteam vanuit de Lindekring, of
misschien heb je zelf ideeën!
We horen het graag!

Groep 1-2-3
Superfinn
We zijn nog druk bezig vanuit het verhaal van Superfinn.
We ontdekken dat wij allemaal superhelden zijn. Iedereen
is ergens goed in. Binnen de groep leren we hoe we onszelf
en elkaar kunnen laten groeien, elkaar kunnen stimuleren
en helpen. Elke dag krijgen we daarvoor kansen!
Superfinn moest erg lang wachten toen zijn cape in de
wasmachine zat. Wij hebben allerlei stofjes gevoeld en
benoemd. Daarna buiten wassen, spoelen, wringen, drogen
in de (sla) centrifuge en ophangen. Sommige (dunne)
stofjes waren erg snel droog!
We hebben flink geoefend om samen een spel te spelen.
We tellen de ogen van de dobbelsteen en zoeken de cijfers.
We oefenen het doortellen met 2 dobbelstenen.
De kinderen in groep 3 hebben al veel letters geleerd. Ze
lezen woorden, zinnen en zelfs al verhaaltjes.
In de viering op 2 oktober laten we horen en zien wat we
geleerd hebben.
Herfstwandeling
Binnenkort gaan we samen met opa Henk een
herfstwandeling maken naar de prachtige kloostertuin.
Wellicht gebeurt dit op donderdag 3 oktober vanaf 13.30
uur. Zodra dit definitief is, geef ik het door. U bent van
harte welkom om met ons mee te wandelen. Geef even
door wanneer u mee gaat.

Groep 4-5
De kinderen van de middenbouw beleven samen een
avontuur! Dinsdag zijn de eerste opnames gemaakt die ons
“beroemd” gaan maken. Langzamerhand wordt het verhaal
steeds duidelijker en genieten we van alles wat we met
elkaar ontdekken. In de klas is het beren-gezellig en wordt
er hard gewerkt!

Maandag 23 september gaat er weer een groepje kinderen
mee met de Maasheggenopa’s. Er is heel wat te zien en te
ontdekken in het natuurgebied tussen de Maas en onze
school, zo dichtbij!
Groep 6-7-8
Vrijdagmiddag 13 september stonden bij de middenbouw
en de bovenbouw in het teken van gezelschapsspellen
spelen. In het kader van groepsvorming en winnen en
verliezen hebben we met elkaar genoten en van elkaar
genoten.

Op reis
We komen in de bovenbouw al in de sfeer van de
kinderboekenweek. Samen zijn we begonnen met het
maken van een reis door Nederland, waarbij we als
reisleider op mogen gaan treden. We mogen een reis
samenstellen waarbij allerlei bezienswaardigheden worden
aangedaan, waarbij we rekening houden met
duurzaamheid én waarbij we volop investeren in
samenwerken en alles wat daarbij komt kijken. Een mooie
uitdaging! Het resultaat hiervan is binnenkort te
bewonderen.
Afgelopen dinsdag kwamen er 2 dames iets vertellen over
De Beestenbende. We hebben met open oren geluisterd.
De aanmeldformulieren zijn al uitgedeeld en we hopen dat
er veel kinderen aan mee gaan doen!
Op de foto laat Pepijn even zien wat je allemaal aan moet
doen.
Na de uitleg hebben Sanne en Bas B. het verhaal ook
verteld aan de middenbouw! Super!
Cuijk beweegt.
Van 20 t/m 29 september vindt de Nationale Sportweek
plaats. Een week om in beweging te komen. Ook in Cuijk!
Cuijk Beweegt organiseert samen met partners veel
sport- en beweegactiviteiten. Ook Ben Bizzie is erbij. Hij
zorgt voor extra sport- en beweegplezier. Beweeg je
mee?
Heel Cuijk in beweging:
Ook helpt Cuijk Beweegt scholen op weg om kinderen
tijdens en na schooltijd in beweging te brengen. “We
hebben een toolkit gecreëerd vol leuke spellen en
activiteiten waar de school mee aan de slag kan. Zo
brengen we ook de jongste inwoners van Cuijk in
beweging!”, vertelt beweegcoach Floor. “Wij hebben
enorm veel zin in de Nationale Sportweek en we hopen
jullie vaak te zien bij een van onze activiteiten”, aldus
Loes.

Op www.cuijkbeweegt.nl vind je alle activiteiten van Cuijk
Beweegt tijdens de Nationale Sportweek.

Terugblik ouderavond.
Op de informatieavond hebben we met elkaar gekeken
naar social schools, ons nieuwe communicatiemiddel.
Al 54 % van de ouders zijn gekoppeld. Het team is al
helemaal over en gebruikt de teamapp al bijna niet meer.
Volgende week worden de ouders benaderd die zich nog
niet gekoppeld hebben en wie weet bereiken we al snel
iedereen via social schools.
We hebben samen ook gesproken over de kind - ouder
gesprekken die wij gaan voeren.
In de stamgroep werden verhalen over de groep verteld.
Een avond waar wij met plezier naar terugkijken.

