
 

 

Nieuwsbrief nr. 13 Datum: 13-02-2020 
 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
 
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor de gezonde school, de MQ-scan en de 
voetbaltoernooien. Vriendelijk verzoek onderstaande informatie over deze onderwerpen goed 
door te lezen.  
 

 
De afgelopen twee weken was er, gedurende twee ochtenden, een 
nieuw gezicht te bespeuren op onze school; Cristel Ruumpol, onze 
nieuwe gastvrouw! Cristel zal op woensdag- en donderdagochtend, op 
vrijwillige basis, wat hand- en spandiensten verrichten. Zo zal ze de 
telefoon beantwoorden, gasten begroeten bij de voordeur, wat licht 
huishoudelijke werkzaamheden verrichten, etc. Wij wensen Cristel veel 
plezier bij ons op school.  
 

 
We zien steeds meer kinderen naar school komen met een 
mobiele telefoon. Wij vinden het niet nodig dat de leerlingen hun 
GSM mee naar school nemen. Als er iets is dan mogen de 
leerlingen gebruik maken van de telefoon van school om te 
bellen.  
Wij weten dat sommige ouders het prettig vinden om hun kind 
soms een GSM mee te geven, bijvoorbeeld omdat ze na school 
ergens gaan spelen. In dat geval laten de leerlingen de GSM in 
hun tas zitten of op leggen de GSM op een, met de leerkracht, 
afgesproken plaats.  
 
 
Vorige keer schreef ik al dat het steeds lastiger wordt om invallers te krijgen als er iemand 
ziek is. Helaas hebben we dat afgelopen periode wederom gemerkt. Gelukkig hebben we het 
toen intern op kunnen lossen. Zo heeft meneer Joost afgelopen dinsdag lesgegeven aan 
groep 5-6 en hebben juf Marloes en ondergetekende vorige week donderdag lesgegeven 
aan groep 7-8.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peggy Kerremans 
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Invallen op school 
 
Ook wij hebben af en toe te maken met een afwezige 
leerkracht. Zoals u weet, is het vinden van een 
geschikte invaller een groot probleem, ook bij ons. We 
zijn afhankelijk van de invalpool van Nuwelijn en de 
beschikbare mensen. We zullen u regelmatig 
informeren over hoe we in de afgelopen periode de 
inval hebben geregeld. Dit doen we om ook u een beeld 
te geven van de personeelstekorten in het onderwijs. 
 
 
Lesgeven iets voor u? 
Het kan natuurlijk zijn dat ook u een lesbevoegdheid heeft of een diploma als 
onderwijsassistent. Incidenteel zou u ons en de kinderen uit de brand kunnen helpen als wij 
geen invaller kunnen vinden. Mocht u dit willen dan kunt u nader contact met 
ondergetekende opnemen via c.diepstraten@nuwelijn.nl. Ik bespreek dan graag met u de 
mogelijkheden. 
 
Samen blijven we dan zorgen voor goed onderwijs aan uw en onze kinderen. 
Heel erg bedankt. 
 
Cor Diepstraten 
(directeur scholengroep Rijen) 
 
 
 
 
 

De komende weken .... 
 
18 februari groep 7-8 Kids top 20 
19 februari MR 
21 februari Carnaval op school 
22 februari t/m 1 maart  Voorjaarsvakantie 
2 maart ouderraad 
3 maart luizencontrole 
10 maart leerlingenraad 
11 maart koffieochtend 
11 maart voetbal groep 7-8 
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Gezonde school 
 

Een vragenlijst over gezondheid  
Gezond opgroeien, lekker in je vel zitten, met plezier mee kunnen doen            
op school; daar helpen we onze leerlingen graag bij. Daarom doen we            
mee aan ‘De Gezonde School’. Dit is een programma dat onze school            
helpt om te werken aan een gezonde leefstijl.  
Voordat we met de Gezonde School starten willen we graag weten hoe            
het met onze leerlingen gaat. Om dat in beeld te krijgen, vragen wij de              
leerlingen een vragenlijst in te vullen over de gezondheid. De vragen           
gaan over onderwerpen zoals eetgewoonten, bewegen en omgaan met         

elkaar.  
 
Medewerking 
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen de vragenlijst in de klas in. Jouw kind hoeft nergens                   
zijn/haar naam in te vullen. Zo weet niemand van welk kind de ingevulde vragenlijst is.  
In groep 1 tot en met 5 wordt ouders gevraagd de lijst (thuis) in te vullen. 
 
Alle ouders krijgen een brief van de school met meer informatie. 
 
Wat gebeurt er met de vragenlijsten? 
De uitkomsten van alle vragenlijsten vertellen ons hoe het met de gezondheid van onze              
leerlingen gaat. En welke onderwerpen extra aandacht verdienen. Hiermee gaan we -samen            
met de GGD aan de slag. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter wij deze keuze                 
kunnen maken.  
 
Nog vragen? 
Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met de leerkracht. 
 
Meer informatie over de Gezonde school vind je op www.gezondeschool.nl 

 

 

MQ-scan op Nuwelijnscholen 
 
Nuwelijn is gestart met het gebruik van de MQscan om inzicht te krijgen in het motorisch 
niveau van de leerlingen en de ontwikkeling hiervan. Alle sportcoaches die werkzaam zijn op 
de scholen van Nuwelijn zullen, minstens twee keer per schooljaar, tijdens hun gymlessen de 
MQscan af gaan nemen bij alle leerlingen. 
 
Wat is de MQscan? 
De MQscan is een digitale tool die gymleerkrachten helpt bij het inzicht krijgen van het 
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motorisch niveau van de leerlingen. Het is AVG-proof en wetenschappelijk onderbouwd door 
de Haagse Hoge School en de VU-Amsterdam. 
 

 
Hoe gaat dit in zijn werking? 
Alle leerlingen leggen tijdens een gymles een parcours af, die getimed wordt door de 
sportcoach. Dit gebeurt in een app waardoor alle resultaten gelijk inzichtbaar zijn. 
 
Waarom de MQscan? 
Naast dat de leerlingen het leuk vinden, is het snel, simpel en betrouwbaar. Daarbij geeft het 
inzicht in de motoriek. Met die inzichten kan de motoriek van kinderen gericht verbeterd 
worden. Zodat zij plezier in bewegen ervaren, meer gaan bewegen, minder blessures 
oplopen en ook andere eigenschappen sterker ontwikkelen. Het is ook een goede tool om 
snel en gericht talenten of problemen te detecteren en signaleren. 
 
Nog vragen over de MQscan? 
Neem gerust contact op met de gymleerkracht van school. 
  

 

 

Voetbaltoernooien 2020 
Dit jaar organiseren de sportcoaches wederom 
voetbaltoernooien voor bijna alle leeftijden. 
Verdeeld over vijf dagen kunnen de leerlingen 
van groep 3 t/m 8 met veel sportief plezier 
strijden om de eerste plaats. Het toernooi voor 
groep 5/6 is namelijk zelfs uitgebreid met één 
dag. 
Het toernooi voor groep 5/6 en groep 7/8 wordt 
op dezelfde manier georganiseerd als 
voorgaande jaren. Teams spelen partijtjes 
tegen elkaar en de uiteindelijke winnaar gaat door naar de KNVB rondes. 
Het toernooi voor groep 3/4 wordt voor de derde keer georganiseerd en zal opnieuw een 
combinatie zijn tussen een voetbalspelletjesmiddag en een voetbaltoernooi. Deelnemers 
doen individueel mee aan dit toernooi en er zal veel aandacht zijn voor plezier en spelen met 
verschillende deelnemers. 
 

KBS Burgemeester van Mierlo - Catsstraat 2 - 5121 HT  Rijen – Tel. 0161-223075 – www.bvmierlo.nl 



 

Nieuw is dat we op woensdag 8 april niet alleen een reservedatum hebben voor groep 7/8, 
maar ook voor groep 5/6. Mocht er dus één dag van deze groepen niet doorgaan, dan 
kunnen wij uitwijken naar deze datum. 
 
Praktische informatie 
Voetbaltoernooi groep 7/8 
Datum: Woensdag 11 maart en woensdag 18 maart 
Locatie: V.V. Rijen (Sportparkweg 5-7, 5121 MP Rijen) 
Tijd: 13:30u - ±17:30u (afhankelijk van het aantal deelnemende teams) 
Inschrijven: Opgeven kan via het inschrijfformulier bij de groepsleerkracht 

Inschrijven kan t/m vrijdag 21 februari. 
Contact: peter-sportabg@outlook.com 
 
Voetbaltoernooi groep 5/6 
Datum: Woensdag 25 maart en woensdag 1 april 
Locatie: V.V. Gilze (Sportpark Verhoven, Ridderstraat 98, 5126 BH Gilze) 
Tijd: 13:30u - ±17:30u (afhankelijk van het aantal deelnemende teams) 
Inschrijven: Opgeven kan op de poster in de klas of bij de gymdocent 

Inschrijven kan t/m vrijdag 13 maart. 
Contact: menno-sportabg@outlook.com 
 
Voetbaltoernooi groep 3/4 
Datum: Woensdag 15 april 
Locatie: V.V. Molenschot (Sint Annastraat 99, 5124 NM Molenschot) 
Tijd: 13:30u - ±17:00u (afhankelijk van het aantal deelnemers) 
Inschrijven: Opgeven kan door een e-mail te sturen naar wivineke-sportabg@outlook.com. 

Vermeld hierbij het volgende: 
Naam 
School en groep 
Contactgegevens ouder (e-mailadres en telefoonnummer) 

Inschrijven kan t/m woensdag 1 april. 
 
Scheidsrechters gezocht 
Tijdens de toernooien voor groep 5/6 en 7/8 hebben we veel scheidsrechters nodig. 
Heeft u interesse om ons hierbij te helpen? Stuur dan een e-mail naar 
peter-sportabg@outlook.com. 
Begeleiding gezocht 
Voor het toernooi voor groep 3/4 zijn wij ook op zoek naar ouders die een groepje willen 
begeleiden. 
Heeft u hier interesse in? Stuur dan een e-mail naar wivineke-sportabg@outlook.com. 
 
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken bij alle voetbaltoernooien! 
 
Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersoon sport van uw school of de contactpersoon 
van het toernooi. 
 
Tot snel! 
De commissie scholentoernooien Gilze en Rijen 
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