
 

 

 

 

 

Belangrijke data de komende weken 

10 september: Start Plusklas/Breinclub  

12 september: Locatie Normandiëlaan: inloopspreekuur WIJ-Eindhoven  

17 september: Start ‘Week tegen het Pesten’ 

21 september: Nieuwsflits  

Communicatie over belangrijke data en activiteiten 

Zoals we u al vertelden op de informatieavond, worden onze nieuwe website en schoolapp 

(ouderportaal) binnenkort gelanceerd. Tot die tijd informeren wij u via de Nieuwsflits, per mail en via 

facebook. Uw kind krijgt volgende week een schoolkalender mee naar huis met daarin alle 

belangrijke data. We brengen u direct op de hoogte als de website en app gelanceerd worden!  

Hulp nodig continurooster! 

We hebben op beide locaties, maar met name op locatie Normandiëlaan, dringend extra hulp nodig 

bij het surveilleren tijdens het continurooster (van 12 tot 1). Locatie Fransebaan zoekt een hulpouder 

voor de donderdag, locatie Normandiëlaan zoekt hulp voor alle dagen. Opa’s, oma’s en andere 

naasten die het leuk vinden om een gezellig uurtje op school te helpen, mogen zich natuurlijk ook 

aanmelden. Kunt u meerdere dagen, of één dag in de twee weken komen helpen, op beide locaties, 

of op één van de twee; we zijn overal mee geholpen en ontzettend dankbaar voor alle hulp die we 

krijgen! Er staat een kleine vergoeding tegenover en natuurlijk krijgt u er ook veel plezier voor terug! 

Meld u snel aan per mail bij: n.vanderheijden@skpo.nl  

Afscheid juf Marlien & juf Fia (locatie Fransebaan)  

Juf Marlien en juf Fia hebben de beslissing genomen om na 40 jaar lesgeven te gaan stoppen.  Met 

heel veel plezier kijken zij terug op een mooie tijd in het onderwijs. Het werken met de kinderen, de 

contacten met ouders en de samenwerking met collega’s zullen ze zeker gaan missen. Maar nu is 

voor juf Marlien en juf Fia de tijd gekomen om te gaan genieten van andere leuke dingen. Op 

woensdag 10 oktober heeft juf Marlien haar laatste werkdag en op 30 november zal juf Fia haar 

laatste werkdag hebben. We houden u natuurlijk op de hoogte van de manier waarop we afscheid 

zullen nemen van deze toppers. Juf Fia en juf Marlien, bedankt voor al jullie inzet, liefde en 

ontwikkeling die jullie de kinderen geboden hebben. We gaan jullie missen! 

We houden u op de hoogte van de invulling van deze toekomstige vacatures en dragen zorg voor 

zoveel mogelijk continuïteit voor de kinderen.  

Stepjes op school  

We zien dat een aantal kinderen op de step naar school komt. Wilt u met uw kind bespreken dat de 

step, vanwege veiligheid en overzicht in de school, niet mee naar binnen genomen mag worden? De 

step kan ‘geparkeerd’ worden in het fietsenrek op het schoolplein. De step mag tijdens schooltijd 

niet gebruikt worden. Wij hopen op uw begrip en bedanken u alvast voor de medewerking.  
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Op voeten en fietsen 

In de vorige Nieuwsflits berichtten wij u over de actie ‘Voeten en Fietsen’ waar we als school aan 

zouden gaan deelnemen. Inmiddels is de actie afgelopen en hebben wij geïnventariseerd hoeveel 

kinderen er te voet, met de auto en fietsend naar school komen. Wij zijn blij te kunnen vermelden 

dat de meeste kinderen (op beide locaties) te voet naar school komen. Goed bezig! Wij hopen dat er 

in de toekomst steeds meer kinderen te voet naar school zullen komen.  

 

 

 

 

 

 

 

Voorstellen WIJ – Eindhoven generalisten  

Bij deze willen wij u voorstellen aan de WIJ-generalisten waarbij u 1x per maand op school 

vrijblijvend binnen kunt lopen tijdens het inloopspreekuur. Heeft u vragen of zorgen m.b.t. 

opvoeding, zorg, inkomen, vervoer of mobiliteit? Dan kunt u bij Esther (locatie Normandiëlaan) of 

Marit (locatie Fransebaan) terecht! 

 

Esther Oomen     Marit Damen 

Elke 2e woensdag van de maand  Elke 1e maandag van de maand  

Locatie Normandiëlaan    Locatie Fransebaan 

estheroomen@wijeindhoven.nl   maritdamen@wijeindhoven.nl  

06-11714573     06-11568667 

mailto:estheroomen@wijeindhoven.nl
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https://www.wijwijzer.nl/wall/esther-oomen/139


 

 

 

 

 

Verzoekje vanuit groep 8 – Normandiëlaan 

Hallo allemaal, 

Ik kwam met een idee bij de juf, om dopjes voor blinde geleidenhonden te sparen zodat ze de 

blindengeleidehonden kunnen opleiden. Heb je flesdoppen in huis? Lever ze bij Mick (groep 8 

Normandiëlaan) of bij juffrouw Annelies in. Als je doppen inlevert is dat super fijn en heel 

erg bedankt voor de medewerking. 

Groetjes Mick, groep 8 

Reminders 

- We hebben aan locatie Fransebaan een melding gekregen van de wijkagent. Mindervalide mensen 

hebben last van slecht/foutgeparkeerde auto’s rondom school. Er worden met ingang van 3 

september boetes uitgedeeld aan foutparkeerders, dus zorg ervoor dat u goed parkeert in de 

daarvoor bestemde vakken of te voet naar school komt. 

 

 

  


