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Een nieuw schooljaar.
De zes weken zomervakantie zijn omgevlogen
en we hebben de eerste twee schoolweken van
het nieuwe schooljaar er inmiddels opzitten. Wij
hopen dat jullie allemaal een fijne
zomervakantie achter de rug hebben en zin
hebben in het nieuwe schooljaar. Als het goed is
heeft U de schoolkalender van de school
ontvangen. Wilt u bij het plannen van vakanties
of weekendjes weg rekening houden met de
schoolvakanties. Wij mogen als school geen
vakantieverlof geven buiten de schoolvakanties
om of als verlenging van een schoolvakantie.

Onze nieuwe schoolgids voor het schooljaar
2016-2017 kunt u terugvinden op de website.
Laten wij er samen weer een fijn en leerzaam
schooljaar van maken.

Dringend verzoek.
Een dringend verzoek om als u uw kind komt
ophalen van school pas het plein op te komen
nadat er gebeld is. Dat betekent ’s morgens om
12.00 uur en ’s middags 15.30 uur.
Het leidt de kinderen erg af als er voor het einde
van de schooltijd bekenden op het plein staan.
Wij rekenen op uw medewerking

Schoolbibliotheek.
Op donderdag kunnen
de kinderen weer
boeken lenen in onze
schoolbibliotheek.
Ouders helpen bij het
uitlenen. Daar zijn wij
heel blij mee. Wij zijn
nog op zoek naar enkele ouders die op
donderdagmiddag willen helpen bij het uitlenen. Je
bent ongeveer 1 keer per zes weken aan de beurt.

Heb je belangstelling, meld je dan even aan op het
volgende mailadres:
info.schittering@dewaarden.nl

Van de oudervereniging.
Ook dit schooljaar vragen wij weer uw bijdrage
voor onze vereniging. Er wordt elk jaar veel
door de oudervereniging gedaan voor de
kinderen op onze school. De activiteiten zijn
zoal: viering van Kerst, Pasen, Sinterklaas en
Carnaval. Sportactiviteiten maar ook
investeringen in bijv. de schoolbibliotheek,
plantenwanden of muziekinstrumenten
worden voor een groot gedeelte betaald door
de oudervereniging.

Al deze activiteiten worden bekostigd uit de
opbrengsten van het oud papier, de
Rommelmarkt en uw bijdrage aan de
oudervereniging.
Met ingang van schooljaar 2016-2017 is de
hoogte van de contributie (voorheen ouderschoolreis- en kampbijdrage) vastgesteld op:
 Per kind € 30,als uw kind het hele
jaar op school zit of vóór 01-01-2017 op
school begint;
 Per kind € 20,als uw kind nà 01-012017 op school begint.
In deze contributie zijn dan alle bijdragen voor
alle aanvullende activiteiten van het hele
schooljaar inbegrepen. U betaalt dus geen
aparte eigen bijdragen meer voor de
schoolreis of het schoolkamp (groep 8) zoals
dat tot en met het schooljaar 2015 – 2016 nog
wel het geval was.
Indien gewenst blijft het mogelijk de
verschuldigde contributie in termijnen te
voldoen. Mocht u niet in staat zijn de
contributie te betalen, dan kunt u een beroep

doen op stichting Leergeld
(www.leergeldwestbrabantoost.nl).
Om het inzamelen van de contributie zo
praktisch mogelijk te maken heeft onze
Ouderraad er voor gekozen te gaan werken met
automatische machtigingen. Hierover krijgt u
tijdens de informatie avonden op school meer
informatie.
Wij hopen u
hiermede alvast
voldoende
geïnformeerd te
hebben.

Ouderraad “De Schittering”

ESKADEE is….Vertrouwde kinderopvang bij u in
de buurt!
Daar staan we voor en daarvoor maken we ons
sterk, elke dag weer. Daarom hebben we deze
slogan gekozen. Onze ambitie is dé
kinderopvangorganisatie te zijn in de gemeente
Drimmelen voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.
Dit zijn we al meer dan 25 jaar, en dit willen we
blijven in de toekomst.
Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een
gerust hart aan onze zorg toevertrouwt. En dat
kunt u ook, want onze pedagogisch
medewerkers staan elke dag klaar om u en uw
kinderen te verwelkomen en met de beste zorg
te omringen. Wij bieden uw kind een zorgzame,
gestructureerde leef- en speelomgeving met
veel gelegenheid om spelenderwijs te
ontdekken en te ontwikkelen. Wij dragen zorg
voor een klimaat waar kinderen zich veilig en
geborgen voelen om van daaruit zichzelf, elkaar
en de wereld te ontdekken. Zowel de
begeleiding als de voorzieningen zijn hierop
ingesteld.

Wat biedt ESKADEE binnen BS de Schittering?
ESKADEE verzorgt kwalitatieve en vertrouwde
opvang voor kinderen van 8 weken tot 13 jaar.
Daarbij geldt: opvang, educatie, zorg: alles
onder 1 dak.
Kinderdagverblijf Bellabling voor
kinderen van 0 t/m 4 jaar,
geopend van
maandag t/m
vrijdag van 07.30 –
18. 30 uur.
(op woens- vrijdag
middag gaan we
open bij voldoende
animo)
Peuterspeelgroep
Bellabling voor kinderen van 2 tot 4
jaar, geopend op combinatiedagen:
-maandagochtend en
donderdagmiddag
- dinsdagmiddag en vrijdagochtend
- woensdagochtend (extra dagdeel)
Buitenschoolse opvang BSO
Eksternest voor de schoolgaande
jeugd van 4 tot 13 jaar,
geopend op maandag, dinsdag,
donderdag van 15.30 – 18.30 uur.
Andere opvang mogelijkheden:
o Vakantieopvang/ opvang
tijdens ADV/studiedagen van
07.30 -18.30 uur.
o Korte NSO op woensdag en
vrijdag van 12.00 tot 13.00
uur
o Voorschoolse opvang (incl.
ontbijtservice) maandag t/m
vrijdag van 07.30 -8.30
Tussenschoolse opvang voor
schoolgaande jeugd van 4 tot 13 jaar
voor alle kinderen coördineert
ESKADEE het overblijven i.s.m. school.
Open karakter bevordert goede
samenwerking
Het open karakter van het gebouw leent zich
prima voor een goede samenwerking; open en
lichte ruimtes die met glasdeuren met elkaar
verbonden zijn. Kinderen zien spelenderwijs
wat andere kinderen, dus ook broertjes en
zusjes, aan het doen zijn. Dat maakt de school
en het kind centrum bijzonder en uniek.

De lijnen zijn letterlijk en figuurlijk kort, wat
natuurlijk de samenwerking bevordert. Ook
voor de doorgaande leerlijn voor uw kind is het
prettig. Wij kennen uw kind al vanaf baby en uw
kind blijft tot 13 jarige leeftijd in hetzelfde
gebouw. En wat dacht u van de grote gymzaal
en veilig parkeren. Wel zo vertrouwd en veilig!
Voorbeelden van gerealiseerde samenwerking
tussen school en ESKADEE:
Samen organiseren wij diverse
kindactiviteiten en festiviteiten,
Samenwerking tussen school en
ESKADEE. Aanbieden van “de verlengde
schooldag” , ofwel leuke, workshops na
schooltijd.
het programma Uk en Puk waarbij
voorbereiding naar de basisschool
centraal staat. Zo wordt de stap naar de
basisschool kleiner en maken kinderen
een goede soepele start op school.
wij zorgen samen voor persoonlijke
overdracht naar de basisschool, dat
maakt de stap naar de basisschool voor
uw kind en voor u makkelijker,
Alles onder 1 dak: van educatie en
opvang gaan hand in hand voor uw kind
van 0 tot 13 jaar.
Kom eens langs bij Kindercentrum Bellabling. U
bent van harte welkom.
Burg. Godwaldtstraat 2, 4927 BB HOOGE
ZWALUWE 0168 – 48 3004
Surf voor aanvullende informatie naar de
website van ESKADEE www.eskadee.nl of bel
met het Centraal Bureau van ESKADEE. 0162 –
686179.

Leuke start van het weekend bij de
kinderclub!
Op vrijdagavond 16 september hopen we weer
te starten met de kinderclub! Om 18.30 uur
beginnen we en het duurt tot 19.45 uur. Op de
kinderclub vertelt Liesbeth een Bijbelverhaal en
we zingen met elkaar een liedje. Dan begint het
knutselwerk waar de kinderen hun fantasie in
kwijt kunnen. Er wordt steeds van verschillende
materialen gebruik gemaakt, passend bij het
thema. Voor drinken en koek wordt gezorgd.

Het seizoen loopt van september t/m mei (1x
per maand). De laatste avond wordt feestelijk
afgesloten met gezamenlijk eten. Alle
kinderen van groep 4 t/m groep 7 zijn van
harte welkom! De kinderclub wordt gehouden
in De Rank, Pr. Margrietstraat 50A, Hooge
Zwaluwe.
Kosten? Er staat een spaarvarkentje klaar voor
een kleine vrijwillige bijdrage
Leiding? Liesbeth van den Hout (0168-484530)
en Diana van den Heuvel (0168- 484472).
Benieuwd ? Neem even contact op met
Liesbeth of kom gewoon op vrijdagavond 16
september naar De Rank!
Hopelijk tot ziens bij de kinderclub!!

Kalender:











Vrijdag 30 september 2016 verschijnt
Schitter(bl)ingetjes nummer 2 van het
schooljaar 2016-2017.
Informatieavond groepen 1-2, is op maandag
19 september 2016
Informatieavond voor groep 3-4 is op
dinsdag 20 september 2016.
Informatieavond voor groep 4-5 is op
donderdag 22 september 2016
Informatieavond voor groep 6-7 is op
dinsdag 27 september 2016.
Informatieavond groep 8, is op donderdag 29
september 2016
Woensdag 28 september start verkoop
Kinderpostzegels door groep 7 en 8

Maandag 26 september,
studiedag. Alle leerlingen zijn deze
dag vrij.

Voor de informatieavonden ontvangt een
aparte uitnodiging met de aanvangstijden.




Bijlage flyer Judoclub Made
Bijlage flyer Madese Hockeyclub
Bijlage flyer tv programma
Kindertalenten.

