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VANUIT DE DIRECTIE
Start van het schooljaar
We zijn het jaar goed gestart. Na zes weken valt het op dat de kinderen allemaal gegroeid zijn en het is te
zien dat ze veel in de zon hebben gespeeld!
In alle groepen is er gesproken over het slechte nieuws van juf Anja. Iedere groep heeft ook een kaartje van
Anja ontvangen met snoephartjes als traktatie. Anja bedankt ook alle ouders voor de fijne samenwerking. De
kaarten en tekeningen van u en uw kinderen brengen wij regelmatig naar haar toe. Ze is er heel erg blij mee.
Om reacties van kinderen te kunnen duiden en hier goed op te reageren, hebben leerkrachten zich verdiept
in hoe jonge kinderen de dood zien. Wellicht heeft u hier ook behoefte aan, vandaar dat ik hierna een korte
samenvatting van de theorie geef. De voorbeelden die erbij staan, komen uit de literatuur.
Kleuters kennen over het algemeen wel de woorden leven en dood, maar niet de werkelijke betekenis. Ze
hebben vaak niet door dat dood niet iets tijdelijks is. Ze stellen vaak vragen over de lichamelijke en
praktische kanten (“Kan ze ons dan nog horen?”) of gaan snel over op iets anders (“Juf, ik heb nieuwe
schoenen!”).
Kinderen van 6 tot 9 jaar beginnen iets meer te beseffen dat dood voor altijd is. Hierdoor kunnen ze verward
raken of angstig. De vragen die ze stellen, zijn vaak nuchter van aard (“Wat voor een kist is dat dan? Is die
wel groot genoeg?”).
Kinderen van 9 tot 12 jaar weten al beter dat alles wat leeft, ook doodgaat. Ze zijn er vaak nieuwsgierig naar
en stellen vragen waar volwassenen het antwoord ook niet op weten (“Wat gebeurt er onder de grond? Hoe
lang duurt het voordat iemand verbrand is?”). Ze laten vaak niet merken dat ze echt verdriet hebben, maar
hebben wel aandacht en troost nodig.
Kinderen van 12 jaar en ouder weten inmiddels dat doodgaan niet te voorkomen is. Zij houden zich vast aan
de illusie dat het iedereen overkomt, behalve henzelf en hun omgeving. Hierdoor kunnen jongeren diep
geraakt worden als ze dichtbij met dood te maken krijgen, de illusie wordt verstoord. Zingevingsvragen
(“waarom leven we?”) kunnen dan heel groot worden.
Mocht u vragen hebben, of hierover in gesprek willen gaan, dan hoor ik het graag. Uiteraard kunt u ook bij
de leerkracht(en) van uw kind(eren) terecht.
Informatieavonden
Heeft u de informatieavonden al in uw agenda staan? Deze vinden plaats op 3 en 4 september volgens
onderstaand rooster.
Maandag 3 september 2018: 19.00u groep 5A, 6/7A en 7B
19.45u: gezamenlijke informatie VO voor de groepen 7 en 8, pauze met
koffie en thee
20.15u: Groep 8A en 8B
Dinsdag 4 september 2018:
19.00u groep KA, KB, KC en 5/6B
19.45u Pauze met koffie en thee
20.00u groep 3A, 4A en 3/4B
De afgelopen jaren was het gebruikelijk dat er aan het begin van de avond een algemeen gedeelte was in de
aula van de Weldsehei, waarbij ik de leerresultaten en de speerpunten van de school aan u presenteerde.
Omdat we dit jaar hebben gekozen voor verschillende aanvangstijden, zullen de leerkrachten deze
informatie verwerken in hun presentaties.
Ik hoop u allen deze avonden te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Gymrooster 2018/2019
Dag / tijd
Dinsdag
Donderdag

Vrijdag

8.45 – 10.15
8.45 – 10.15
10.15 – 11.45
13.30 – 15.00
10.15 – 11.45

Zaal 1
8A
6/7A
7B
3/4B
5/6B

Zaal 2
8B
5A
4A
3A

De oudercommissie nodigt u uit
De jaarvergadering van schooljaar 2018-2019 wordt gehouden op dinsdag 11 september van 19:30 uur tot
20:30 uur. Tijdens deze vergadering bespreken we ons financiële jaarverslag van afgelopen schooljaar en
de activiteiten die georganiseerd zijn. Alle ouders zijn van harte welkom deze vergadering bij te wonen!
Eerste Communie en het Sacrament van het Vormsel
Ook in 2019 is er de gelegenheid om uw kind deel te laten nemen aan de voorbereiding op de Eerste
Communie en het Sacrament van het Vormsel. De communievoorbereiding is voor leerlingen uit groep 4. De
informatieavonden hiervoor zijn op dinsdag 4 september en donderdag 6 september.
De Vormselvoorbereiding is voor leerlingen uit groep 8. De informatieavond is op dinsdag 9 oktober.
Alle informatieavonden zijn in het parochiecentrum aan de Kapelstraat-zuid 18 te Veldhoven.
Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt, als u naar een van deze avonden wil komen. Dat kan telefonisch
via 040-2532231 of per e-mail via secretariaat@christuskoning.nl
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 3A
Na zes weken heerlijk vakantie vieren is hier een eerste
bericht van groep 3A. Het is allemaal even wennen in het
begin, maar we zijn goed van start gegaan en hebben al hard
gewerkt. Wij hebben er heel veel zin in om samen te leren en
te spelen en gaan er een geweldig jaar van maken, samen
met u als ouders!
Op de informatieavond ga ik u informeren over het reilen en zeilen in groep 3. Ook zult u van de kinderen
vast veel horen over wat ze allemaal gedaan en geleerd hebben. Wilt u iets meer weten, loop gerust een
keer binnen. Als u het leuk vindt, kunt u na school ook altijd kijken wat de kinderen gemaakt en gedaan
hebben. Ze hebben allemaal een eigen postvak, waarin alle schriften liggen, behalve de toetsschriften. Als u
die in wilt kijken, kunt u dat vragen aan de leerkracht. Ook voor andere vragen kunt u, bij voorkeur na
schooltijd, terecht bij de leerkracht. Als u denkt wat meer tijd nodig te hebben, wil ik u vragen om vooraf een
afspraak te maken.
Op donderdagmiddag 30 augustus gaan wij voor het eerst naar sporthal Den Ekkerman om te gymmen. Wij
kunnen daar met de bus naar toe, omdat de kinderen van groep 3/4B van locatie Kanteel ook op die tijd
gymmen. We vertrekken aan het begin van de middag en zijn rond 15.15 uur terug op school. Dit kan soms
iets uitlopen, omdat de bus als eerste de kinderen naar locatie Kanteel terugbrengt. Wilt u er samen met uw
kind voor zorgen, dat de gymspullen meegaan op die dag? Het is de bedoeling dat de kinderen een korte
broek en shirt meebrengen. Ook gymsokken en gymschoenen met een reliëfzool, zodat ze niet uitglijden op
de toestellen. Wilt u geen drinkbekers in de gymtas stoppen, want die kunnen gaan lekken.
Van verschillende ouders heb ik vragen gehad over het vieren van verjaardagen van de kinderen in de klas.
We vieren dit uiteraard wel in groep 3, maar zonder de aanwezigheid van ouders. Voor het speelkwartier, bij
de fruitkring wordt er gezongen voor de jarigen en daarna mogen zij trakteren.
BELANGRIJKE DATA
Maandag 3 september: Informatieavond groepen 5A, 6/7A, 7B, 8A en 8B
Dinsdag 4 september: Informatieavond groepen KA, KB, KC, 3A, 4A, 3/4B, 5/6B,
Dinsdag 11 september: Jaarvergadering oudercommissie
Dinsdag 25 september: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Annemarie (6/7A), Noah (5A), Malou (5/6B), Lize (3A), Latino (7B), Gisèle (3/4B)
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