
 

Het volgende Praatpaaltje verschijnt op 8-10-2018) 

 

GOED GEDAAN!
Deze keer geen stukje Goed Gedaan! 
 

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website 

 

WIJZIGING GEGEVENS? 
Heeft u een wijziging in uw adresgegevens, telefoonnummer en/of mailadres?  
Wilt u deze wijziging dan s.v.p. doorgeven via de mail aan everberne@skozok.nl .  
Alvast hartelijk dank! 
 

OPROEP TOT KANDIDATEN VOOR OUDERGELEDING GMR 

Geachte ouders,  
 
SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten over 
school-overstijgende zaken worden genomen. In de GMR zijn 5 personeelsleden en 5 ouders 
vertegenwoordigd. Per september 2017 ontstaat een vacature voor een ouder. Alle 
geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden (je hoeft geen lid van een MR te zijn).  
Wil je meedenken over actuele beleidszaken, zoals het koersplan 2019-2022?  
Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?  
Wil je meebeslissen over de organisatie van SKOzoK?  
Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR!  
 
Meer informatie  
Wil je eerst een GMR vergadering bijwonen om eens te zien hoe dat gaat? Op dinsdag 25 
september ben je vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het bestuurskantoor aan het 
Pastoor Jansenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR leden.  
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met één van de huidige GMR-leden (zie 
onderstaand). Ook kan op verzoek een persoonlijk gesprek worden ingepland. Het opvragen van 
de contactgegevens van de huidige GMR-leden en het maken van een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek kan via het secretariaat van de GMR (Marja Mesman, 040-2531201, 

https://www.agnetendal.nl/kalender/
mailto:everberne@skozok.nl


mmesman@skozok.nl). Ook het aanmelden als ouderlid van de GMR kan via de bovenstaande 
contactgegevens.  
 
Informatie over de GMR is te vinden op:  
www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap.  
 
Indien er meer dan één kandidaat is, wordt er volgens het reglement, een stemming 
georganiseerd.  
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we de oudergeleding van de GMR weer op sterkte 
hebben!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Dian Botteram, voorzitter GMR  
Ineke Mensink, vice-voorzitter GMR 
 

 

 
  
  

 



KINDERBOEKENWEEK 2018 

3 t/m 14 oktober a.s. is de kinderboekenweek met als thema: “vriendschap” 

 

          
 
Boekenmarkt groep 3 t/m 8 
Als opening van de kinderboekenweek organiseren we een boekenmarkt voor onze leerlingen. 
Doel is nieuwsgierigheid naar boeken en lezen te bevorderen.  
Deze vindt plaats op woensdag 3 oktober a.s.  van 11.30  tot 11.50 uur. De leerkrachten 
begeleiden de kinderen tijdens dit proces.  
De kinderen mogen maximaal 3 boeken van huis mee nemen, die zij willen verkopen.  
Dit is wel in overleg met jullie als ouder! Deze boeken worden tentoongesteld en de kinderen uit de 
groepen 3 tot en met 8 lopen rond en mogen een boek kopen. Voor alle boeken is een vaste prijs 
gesteld van € 0,50. Kinderen mogen maximaal 3 boeken kopen. Dat betekent: u geeft uw kind 
maximaal 3 muntjes van €0,50 mee (Alleen gepast geld!!!). De kinderen kunnen dus maximaal 3 
boeken kopen. Voelt u zich niet verplicht, het is een mogen, geen moeten! Dus eventueel minder 
boeken en minder geld mag ook! 
 
Boekenmarkt groep 1 en 2 
Ook groep 1 en 2 zullen meedoen met de boekenmarkt. Voor deze kinderen hebben we echter een 
aanpassing gemaakt om het overzichtelijk te houden.  
Zij nemen woensdag 3 oktober 1 muntje van €0,50 mee, waarmee zij die dag ook een mooi boek 
op de boekenmarkt mogen kopen. Deze kinderen nemen géén boeken mee van thuis. 
 
Met vriendelijke groeten,  
de leescommissie 
 

INTERESSE? 

In onze school (buitenberging/fietsenhok) staan een aantal spullen die weg mogen. Het betreft 
digiborden, een bureaustoel en grote tafels.  
Heeft u hiervoor interesse? 
U kunt deze komen ophalen in overleg met onze conciërge, Jan. 

KLASSENAPP 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Ook dit jaar zal er door de klassenmoeders een klassenapp worden aangemaakt. Dit om u zo 
makkelijk mogelijk bij een hulpvraag te kunnen bereiken. 
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Tijdens de informatieavond hebben hiervoor inschrijfformulieren in de klassen gelegen, maar 
hiermee hebben we u niet allen bereikt. Uit ervaring weten we dat de meesten van u toch wél 
graag in de klassenapp wilt. Vandaar nogmaals een bericht hierover. 
 
Wilt u in de klassenapp van de klas van uw kind? Spreek de klassenmoeder van uw klas even aan. 
Zij kan u toevoegen in de app. Of laat uw telefoonnummer achter bij de leerkracht, dan zullen de 
klassenmoeders uw nummer via hen krijgen.  
Vorig jaar is gebleken dat de klassenapp goed werkt voor het inschakelen van hulp. En hoe meer 
leden, hoe meer hulp! 
 
Groet, 
Leden van de oudercommissie 
 

KIES 

                      

           

 

 

 

Na de succesvolle KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) spel-praatgroepen afgelopen 

voorjaar ga ik (Yvonne, gespecialiseerde KIES-coach), in samenwerking met de gemeente 

Valkenswaard, Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD, leerkrachten en andere professionals dit 

najaar opnieuw van start met een (gesubsidieerde dus gratis) spel- en praatgroep voor Kinderen 

In Echtscheiding Situaties.  

 

Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door ondersteuning van bijvoorbeeld 

een mediator, advocaat of psycholoog, wordt over de kinderen nogal eens gezegd dat ze flexibel 

zijn of dat het wel ‘goed’ gaat met ze. Helaas blijkt steeds vaker dat kinderen, zeker ook op de 

langere termijn, ‘last’ hebben van de scheiding en alles wat daarbij komt kijken. Zij moeten mee in 

de keuze die hun ouders maken en alle veranderingen die dat met zich meebrengt. KIES helpt en 

geeft ze de mogelijkheid hier beter mee om te gaan, een buitenkans dus!  

 Deelname is mogelijk na toestemming van beide ouders (wanneer beide gezag hebben) 

 

KIES groep voor kinderen van 6-12 jaar. 

Het KIES programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Onder 

professionele begeleiding van een of twee KIES-coaches gaan we aan de hand van verschillende 

werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het werk en in gesprek met 

elkaar. In de veilige besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen op speelse wijze hun 

ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen, gevoelens, gedachten, 

behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze manier worden de kinderen begeleid in hun 

verwerkingsproces. KIES helpt kinderen zichzelf en de scheiding beter te leren begrijpen en beter 

te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Daarnaast vinden de kinderen veel (h)erkenning bij 

elkaar, ze ervaren dat al die gevoelens zo gek nog niet zijn, dat ze niet de enige zijn in deze 

situatie en dat ze ook voor elkaar veel kunnen betekenen.  



Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de) scheiding een plaats kunnen 

geven en beter in hun vel komen te zitten.  

KIES is uitdrukkelijk óók voor kinderen waarbij de scheiding goed verlopen is, ook voor hen is extra 

aandacht (al dan niet preventief) aan te raden. 

 

Voorafgaand aan de KIES groep is er voor ouders een informatiebijeenkomst en aan het einde bij 

voldoende interesse een evaluatiebijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats op één van de 

basisscholen van Valkenswaard. 

 

Aan de training zelf zijn geen kosten verbonden! 

 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus opgeven kan nog, graag zo snel mogelijk (of uiterlijk 5 

oktober) via het onderstaande aanmeldformulier of via info@kies2coach.nl / 06 49308655 

(Yvonne Aerts) 

 

 
 
 
 
 
 

Aanmeldingsformulier KIES Valkenswaard najaar 2018 
Indien uw kind wil en mag deelnemen aan de KIES groep, kunt u één aanmeldingsformulier, 
ondertekend door beide ouders, inleveren. Mocht dit niet mogelijk zijn, mogen er ook twee 
afzonderlijke aanmeldingsformulieren voorzien van handtekening ingeleverd worden.  
Dit formulier graag zo snel mogelijk maar uiterlijk 5 oktober, terugsturen (t.a.v. Yvonne Aerts) 
naar info@kies2coach.nl. 
 

Naam kind   ....................................................................................................................... 

Straat  ................................................................................................................................ 

Postcode/Plaats   ............................................................................................................... 

Telefoonnummer  ............................................................................................................... 

Geboortedatum  ................................................................................................................. 

Groep   ............................................................................................................................... 

School  ……………………………………………………………………………………………. 

 

Naam moeder .................................................................................................................... 

Straat ................................................................................................................................. 

Postcode/Plaats .................................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................. 

Telefoonnummer ................................................................................................................ 
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Naam vader .................................................................................................................... 

Straat ................................................................................................................................. 

Postcode/Plaats .................................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................. 

Telefoonnummer ................................................................................................................ 

 

Wanneer beide ouders gezag hebben dan ook graag van beide ouders de gegevens invullen 

 

In welk jaar bent u gescheiden? ........................................................................................ 

 

Bij wie van de ouders woont uw kind?  

Co-ouderschap ................................................................................................................... 

Vader .................................................................................................................................. 

Moeder ............................................................................................................................... 

 

Wie van de ouders is contactpersoon voor de KIES – begeleiders? 

 

............................................................................................................................................. 

 

Heeft u of uw kind een speciale hulpvraag? 

 

............................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................. 

 

Ruimte voor bijzonderheden 

 

............................................................................................................................................. 

 

Aanmelding voor de KIES-groep in de gemeente…………………………………………….. 

 

 

 

.................................................             ....................................................... 

Handtekening vader      Handtekening moeder 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Aerts 

www.kies2coach.nl 

info@kies2coach.nl 

06 49308655 
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