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Cleijn Hasselt in beeld
Waarschijnlijk heeft u het al voorbij zien komen: er is deze week een prachtig stuk verschenen in het
Brabants Dagblad over onze mooie school. In dit stuk wordt geschreven over onze vernieuwende
onderwijsvisie Leren Zonder Grenzen en over wat dit inhoudt. Natuurlijk komt onze verbouwing mooi
in beeld, want de wereldbol en de zon (maar ook de prachtige groene patio bij de first unit!)
ondersteunen het werken vanuit onze visie. Wij zijn ontzettend trots op onze school en vinden dat dit
stuk ook echt recht doet aan de school en dat wat we hier met kinderen, ouders en team
neerzetten. Samen met u zorgen we voor continue versterking van onze school.
Bedankt hiervoor en laten we er vooral mee doorgaan.
Komt u jonge ouders uit de wijk tegen die ook eens een kijkje willen nemen in de school of kent u
mensen die meer willen weten over onze visie op onderwijs? Neem hen eens mee of laat hen
contact opnemen!

Ouderavond Kinderrechten.NU
Aanstaande maandag 29 oktober is er voor alle ouders van de third unit een ouderavond over het
Kinderrechten.NU-spel dat wij met de third unit gaan doen. Door de GGD is er een kinderrechtenspel ontwikkeld om kinderen uit groep 6-7-8 bewust te maken van veilig en gezond opgroeien. Dit
draagt bij aan de positieve gezondheid en weerbaarheid van kinderen. Het sterkt hen hulp te
vragen als dat nodig is.
Alle ouders van de third unit hebben hierover digitaal en op papier een brief gekregen. De datum is
ook opgenomen in de schoolkalender. Wij hopen dan ook dat u er als ouder van de third unit bij
bent aanstaande maandag, om mee te praten over dit belangrijke onderwerp voor uw kind.
Wij verwachten u maandagavond 29 oktober om 19.30u. Laat u zsm per mail naar
hester.bax@xpectprimair.nl of via de inschrijflijst bij het castle weten of u erbij bent? Bedankt en tot
maandag!

Fietsen op Cleijn Hasselt
Zoals u weet is de fietsenstalling van Cleijn Hasselt aan de achterkant van het plein, aan de kant
van de gymzaal. Wij vragen u uw kind eraan te herinneren dat hij/zij de fiets IN het rek zet en niet
aan de overkant. Wanneer er fietsen aan de overkant staan wordt de doorgang te klein en is de
kans op omvallen van de fietsen groot. Wij adviseren om met de fiets niet over het hele plein te
gaan (fietsend is dit zelfs verboden!), maar indien u van de kant van de Hasseltstraat komt het
fietspad te nemen om aan de achterkant te komen. Dit bevordert de veiligheid voor de kinderen.
Komt u zelf op de fiets en zoekt u een plek om deze even weg te zetten voor u weer naar huis
gaat? Doe dit dan alstublieft aan de voorkant BINNEN ons hek, zo dicht mogelijk bij het hek en niet
midden op het plein. We merken dat te vaak de stoep aan de Hasseltstraat geblokkeerd wordt,
waardoor met name rolstoelen en scootmobielen niet meer over de stoep kunnen. Voor auto’s
geldt vanzelfsprekend: parkeer alleen in de aangegeven vakken en NIET op de stoep. Dit
veroorzaakt namelijk gevaarlijke situaties. Is er geen plek? Probeer de achterkant van de school of
ga verderop in de straat staan.
De veiligheid van uw en onze kinderen staat voorop, houdt u hier ook
rekening mee?
Schooladventure Cleijn Mundial
Op maandag 5 november starten wij met de hele school aan een
nieuw schooladventure. Dit is een schoolbreed thema waar al onze
leerlingen vanuit verschillende vakgebieden en op verschillende
wijzen mee aan de slag gaan. Het volgende schooladventure is,
zoals in de kalender staat, Cleijn Mundial!
Wat dit inhoudt? Dat houden we nog even een beetje spannend…
Zou het hier iets mee te maken hebben?
Koffieochtend vrijdag 30 november
Op vrijdag 30 november organiseren wij weer een koffieochtend voor alle ouders. Wij nodigen u
van harte uit een kopje koffie te komen drinken en samen in gesprek te gaan. Het onderwerp op
vrijdag 30 november komt voort uit vragen die van u komen: hoe begeleid ik mijn kind thuis met
huiswerk of andere schoolgerelateerde zaken? Een interessant onderwerp dus. Bent u erbij?
Tot dan!
Agenda
Ma 29 okt 19.30u ouderavond Kinderrechten.NU (zie pagina 1)
Ma 5 nov start schooladventure Cleijn Mundial (zie hierboven)
LET OP: vergadering medezeggenschapsraad gaat NIET door
Di 6 nov

20.00u vergadering oudervereniging

Vrij 9 nov schoolontbijt, meer info volgt
ma 19 nov

19.30u EHBO cursus voor overblijfouders

Vrij 30 nov

8.30u koffieochten (zie hierboven)

