
Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Voor u weer een nieuwe Sprietpraat en de eerste van het schooljaar 2017-2018.

De volgende Sprietpraat verschijnt op dinsdag 3 oktober 2017.
Wilt u kopij aanleveren voor De Sprietpraat dan kan dat t/m 29 september 2017.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Sprietpraat.

Door een fout van mijn kant is de Sprietpraat vorige week alleen naar de ouders van groep 1-2
gestuurd. Er is per ongeluk een verkeerde groep aangevinkt voor verzending.
Mijn excuses hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Grasspriet

Klassenouders

Sprietpraat 6 september 2017



Klassenouders

Zoals elk jaar willen we ook dit jaar graag weer gebruik maken van klassenouders. Een
klassenouder is het contactpersoon tussen de leerkracht en de ouders en ondersteunt de leerkracht
bij het zoeken van hulp voor bepaalde activiteiten en het regelen van belangrijke zaken. Wilt u onze
klassenmoeder of –vader zijn, laat dit dan graag zo snel mogelijk weten aan de leerkracht van uw
kind. Dat kan het beste per mail. De leerkracht neemt vervolgens contact met u op.

Alvast bedankt!

groep 1/2: mbvandaal@skozok.nl of akoolen@skozok.nl
groep 3/4: rduijndam@skozok.nl of valerieschurgers@skozok.nl
groep 5/6: lvankerkoerle@skozok.nl  of ktermeer@skozok.nl
groep 7/8: kbakers@skozok.nl

Start schooljaar

Start schooljaar 2017-2018

Na een fijne vakantie is op maandag 28 augustus het schooljaar 2017-2018 van start gegaan.



Naast nieuwe leerlingen mogen we ook 2 nieuwe collega’s verwelkomen: Imke en Lenny. In deze
Sprietpraat stellen zij zich aan u voor. We hebben er zin in om er weer een fantastisch schooljaar
van te maken!

Nieuw meubilair
Er staan nieuwe groepstafels in de groepen 5 t/m 8.  De kinderen van groep 5/6 zitten tevens op
nieuwe stoelen. In groep 3/4 staan prachtige leerlingsetjes. Ook groep 1/2 heeft een facelift
gekregen. De leerkrachten hebben goed nagedacht over de (her-)inrichting van het lokaal, om
daarmee het spelen en werken van de kinderen te bevorderen. 

Informatieavonden
Bent u nieuwsgierig naar de nieuwe taalmethode of andere schoolontwikkelingen? Dan bent u van
harte welkom op onze informatieavonden:
Dinsdagavond 12 september:     Informatieavond voor groep 1/2  en 5/6.             Aanvang: 19.00
uur
Dinsdagavond 19 september:     informatieavond voor groep 3/4 en 7/8.            Aanvang: 19.00 uur 

Voorschoolse naschoolse opvang.
Tot op heden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de naschoolse opvang op locatie
‘De Grasspriet’ op dinsdag en donderdag na school.

In de Sprietpraat van 4 juli jl. is gevraagd of er behoefte bestaat aan voorschoolse opvang.
Daarnaast is gevraagd of er behoefte bestaat aan naschoolse opvang op de maandagmiddagen.

Tot op heden hebben 2 kinderen zich gemeld voor de dinsdagochtend VSO en 2 kinderen voor de
maandagmiddag BSO. Helaas zijn dat te weinig aanvragen om de groep op de dagen en tijden te
openen. Mochten er dit nieuwe schooljaar toch nog mensen interesse hebben, dan kunnen zij zich
melden bij:

Corrine van Schaijk
Directeur
Kindercreché Pionier, Buitenschoolseopvang Pionier
Buitenschoolseopvang Haagstraatplein
Buitenschoolseopvang Grasspriet
Eetclub Haagstraatplein en Grasspriet

Bereikbaar op:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-14.00
woensdag van 9.00-13.00
M 06 83 201 902

www.horizonkinderopvang.nl

Te koop archiefkast

http://www.horizonkinderopvang.nl


Te koop:
2 archiefkasten merk Gispen
25 euro per stuk.

Hoogte 134 cm
Breete43 cm
Diepte 60 cm

Heeft u interesse in een archiefkast dan kunt u contact opnemen met Wil de Wit (conciërge)
wdewit@skozok.nl

Te koop

Te koop:
2 bureaus
10 euro per stuk.
120 cm x 60 cm en 76 cm hoog

Heeft u interesse in een bureau dan kunt u contact opnemen met Wil de Wit (conciërge)
wdewit@skozok.nl



Voorstellen Imke Hendrickx

Beste ouders van de grasspriet,

Graag wil ik me even voorstellen.
Ik ben Imke Hendrickx, onderwijsassistente , 29 jaar en woon in Valkenswaard.
Hiervoor heb ik met plezier op bs St Jan in leenderstrijp gewerkt, in de groepen 1-2-3-4.
Dit jaar ga ik ondersteuning bieden in groep 1-2.
Ik heb er zin in om de kinderen elke dag iets te leren!

Groetjes,
Imke Hendrickx

Voorstellen Leny Groos

Even voorstellen:

Mijn naam is Lenny Groos, ik ben 50 jaar en woon in Waalre. Ik ben moeder van 3 dochters en ik



heb een hondje waar ik graag mee wandel.

Voordat ik op de Grasspriet werd aangenomen heb ik de afgelopen 20 jaar op 3 basisscholen
gewerkt in Waalre, Bergeijk en Dommelen.

Dit schooljaar werk ik op dinsdag en woensdag bij Juf Kim in groep 7-8! De eerste kennismaking
met deze leuke groep was fijn. Ik heb zin om met deze kanjers aan het werk te gaan!

Groetjes Lenny.

Uitnodiging IVN

Kom je mee?
Als je het leuk vindt om buiten te zijn, de natuur van dichtbij te beleven en op een speelse manier
de natuur te ontdekken, dan is het Jeugd-IVN, speciaal voor kinderen de 8 en 13 jaar oud,
misschien wel wat voor jou.

Wat doe je bij het jeugd IVN?
- Op BEESTJESJACHT gaan
- de poten van een MILJOENPOOT tellen
- SPEUREN naar sporen
- je NEUS in een nestkastje steken
- SCHEPNETJES vies maken
- op SPINNENJACHT gaan
- in VUUR en VLAM staan
- als een AAP in de boom klimmen

Wanneer?
Het Jeugd-IVN in Valkenswaard komt eens in de maand samen.
De groep voor 8-10 jarigen op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur en
de 11-13 jarigen op zondagochtend van 9.00 tot 12.15 uur.

Voor deelname aan de activiteiten vragen wij een vergoeding van € 15 per jaar voor de 8-10 jarigen
en 20 € voor de 11-13 jarigen.

Meedoen / vragen?
Een keertje meedoen om te kijken of je het leuk vindt, kost niets.



Stuur een mailtje naar h.baken@chello.nl en ontvang een uitnodigingsmail voor de eerst volgende
bijeenkomst.

Daarnaast kun je altijd een kijkje nemen op onze website:
https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/jeugd-ivn

Passiespel

Na een geslaagde vierde lustrumviering op Goede Vrijdag jl., gaan we komend jaar voor de 21e
keer Het Passiespel opvoeren.

Het wordt gehouden op Goede Vrijdag 30 maart 2018.

U denkt misschien: “Dat duurt nog even”, maar onze werkgroep wil graag het aantal kinderen dat
mee gaat doen rond hebben vóór de herfstvakantie.

Wat houdt het in: Wij zijn op zoek naar kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar om op  Goede
Vrijdag, Het Passiespel uit te beelden, een musical over de laatste dagen van het leven van Jezus.

Op uw school zijn vast een aantal zeer enthousiaste kinderen te vinden, die houden van zingen en
toneelspelen. Wij hebben ongeveer 35 tot 40 kinderen nodig om dit spel uit te kunnen voeren.

In september wordt via de dag- en weekbladen ook extra aandacht besteed aan Het Passiespel.
Heb

Heb je zin om mee te doen?
Waaraan:         Musical “Het Passiespel”
Waarover:        Laatste dagen van het leven van Jezus
Door wie:         Kinderen van 6 tot 14 jaar
Wanneer:         30 maart 2018, om 19.00 uur  (Goede Vrijdag)
Waar:               Nicolaaskerk, Markt Valkenswaard
Oefenen:          op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
Vanaf:              januari 2018 (m.u.v. voorjaarsvakantie)

Aanmelden en/of vragen:       
Wilma Dekkers tel. 040-2044753



Karin van Lankveld tel. 040-2044633

Of mail naar: het.passiespel@gmail.com

Website: www.hetpassiespel-valkenswaard.nl

De DahliaRun

Op zondag 10 september 2017 vindt in Valkenswaard het jaarlijks Bloemencorso plaats.

Op de vooravond van het Bloemencorso wordt dit jaar voor het eerst “de DahliaRun” door ons
georganiseerd in overleg en met ondersteuning van het Bloemencorso.

De DahliaRun is géén wedstrijd maar een funrun die loopt over het parcours van de Bloemencorso.
Het is een  soort Colorrun, waar de deelnemers (vanaf 5 jaar oud) tijdens het lopen bestrooid
worden met zes verschillende kleurpoeders.

Verdere details vindt u in de bijlagen en op onze website: www.avv-atletiek.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons mailen via avv.dahliarun@gmail.com of bellen via mobiel
telefoonnr 06 12 26 48 67.

Dit evenement kan bij slagen uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende funloop aan de vooravond
van het Bloemencorso.  Wij gaan er in ieder geval voor!

Download hier de volledige informatie.

Klaar voor school

http://www.hetpassiespel-valkenswaard.nl
http://www.avv-atletiek.nl
https://www.degrasspriet.nl/-temp-uploads/9957C300-5056-873B-09AF4566A8E8EC36.html#


Interactieve bijeenkomst “Klaar voor school?!”       

Op donderdag 14 september 2017 van 20.00 tot 22.00 uur is er een interactieve bijeenkomst in de
bibliotheek van Valkenswaard met als thema “Klaar voor School?!”
Deze bijeenkomst is een samenwerkingsverband tussen de partners va het Centrum Jeugd en
Gezin Valkenswaard en Bibliotheek de Kempen.

Een interactieve bijeenkomst over de voorbereiding voor jou en jouw kind op de basisschool. De
bijeenkomst is zowel informatief als praktisch.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. wat kan Zuidzorg, GGD en Centrum Jeugd en Gezin
Valkenswaard voor u betekenen, taalontwikkeling, zindelijkheid, voorbereiding op het naar school
gaan, opbouw van een schooldag, ouderparticipatie, zelfredzaamheid, zindelijkheid.

Opgeven kan per e-mail bij één van onderstaande opties:
- Mieke Schellekens, Jeugdverpleegkundige GGD Brabant-Zuidoost m.schellekens@ggdbzo.nl
- Tessa de Goede, Jeugdverpleegkundige Zuidzorg t.degoede@zuidzorg.nl
- Bibliotheek Valkenswaard valkenswaard@bibliotheekdekempen.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Sport Nieuwsbrief
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Vragen? 040 2012908 of infodegrasspriet@skozok.nl
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