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Overleg met de leerlingenraad
Vanochtend heeft de directeur samen met de leerlingenraad weer een interessant overleg gehad.
Hieronder een kort verslagje:
‘Hoi, hoi!
Wij zijn Rozalia en Nienke uit groep 8 van de leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten ook
kinderen uit groep 6 en 7. Wij komen af en toe bij elkaar en dan praten we over hoe het met de
school gaat. Vandaag zijn wij ook bij elkaar gaan zitten en hebben we gepraat over hoe het
schoolplein verbeterd kan worden. Er werd veel gediscussieerd en er kwam ook iets in voor over
bijv. een pannakooi, besparen met zonnepanelen, een energie opwekkend spel en meer ruimte
voor de BSO. Sommige van deze moet nog worden uitgezocht of deze financieel mogelijk zijn. En
sommige kunnen pas volgend jaar worden gerealiseerd. Wel zijn wij erg blij met wat meester
Gerben tot nu toe voor de school heeft gedaan. Helaas kunnen wij de plannen nog niet helemaal
openbaar maken. Hopelijk weet u hiermee voldoende over de leerlingenraad.
Dag, da!, De Leerlingenraad Kindcentrum De Havelt.’

Gevraagd glazenpotjes
Groep 3/4 is voor de kerstmarkt op zoek naar glazen potjes. Wie kan deze
groep hieraan helpen?
Alvast veel dank namens juffrouw Linda en haar kinderen.

Jumbospaaractie
Over ruim 2 weken eindigt de Sparen voor je School actie. Kindcentrum De Havelt heeft op dit
moment 1443 punten verzameld. Met deze punten bestellen we over enkele weken samen met de
leerlingenraad enkele leuke spelletjes.
We hopen dat u bij de Jumbo nog even aan ons denkt. Spaarpunten kunnen nog steeds Op De
Havelt worden ingeleverd. Alvast bedankt namens de kinderen voor uw medewerking!

Actie kinderboekenweek Bruna
Ook bij Bruna Wijn zijn door enkele ouders kassabonnen ingeleverd. Hiermee kunnen wij wat
korting krijgen bij aanschaf van boeken voor de BieBOS. Ook hiervoor zegen wij ‘dank je wel’!
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Agenda
8 november
9 november
9 november
12 en 13 november
23 november
30 november

10-minuten gesprekken groep 1 t/m 4
Spelletjesochtend groep 1-2
Musicalvoorstelling ‘Gevlucht’
10-minuten gesprekken groep 1 t/m 8
Maandafsluiting groep 1 t/m 4
Gastles Handbalvereniging Tremeg

Bezoek groep 8 aan het Commanderij College
‘Wij zijn Nora & Keesje, en wij zijn met onze groep (groep
8) naar de middelbare scholen gaan kijken in Gemert. Bij
het Sleutelbosch en de St.Josephstraat.
Beide scholen zijn heel anders, andere niveaus en een ander gebouw.
Sleutelbosch:
- Groot
- Hoge niveaus
- Open ruimtes
- Veel kinderen
Het is een mooie school met veel kinderen hoge niveaus!
St.Josephstraat:
- Mooie school iets kleiner
- Lagere niveaus
- Veel praktijk
- Doel gericht
Wij zelf vinden Sleutelbosch het leukst!
De niveaus:
Sleutelbosch
- Mavo/havo
- Havo
- Havo/atheneum
- Atheneum
- Atheneum/gymnasium
Maar de schakel klassen blijven niet 100%.
St Josephstraat
- Kader
- Basis
- t/g (theoretisch gemengd)
- Vmbo
Wij gaan ook nog een keer met onze school naar Laarbeek in Beek en Donk.
Dit was ons verslag over de middelbare scholen.’
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Coco Sleutelbosch
Hallo wij zijn Jura en Nori.
Wij zijn samen met de klas naar het Commanderijcollege
geweest. Wat ons opviel was dat het een open school is.
Daarmee bedoelen wij dat er veel glas in de lokalen zit, dat
vinden we zelf prettiger. Maar sommige kinderen kunnen zich dan niet goed concentreren.
Het is ook een grote school en er is goed uitgelegd hoe we de lokalen kunnen vinden. Door
gebieden kun je de lokalen beter vinden. Bijvoorbeeld het 400 gebied, dan zie je bordjes hangen
met het getal zoals 401 t/m 412. Best makkelijk dus.
Maar er is minder praktijk dan op de st. Josephstraat. Dus meer les.
De lessen en de niveaus die je hebt op CoCo Sleutelbosch zijn:
-

Nederlands
Engels
Frans
Duits
Grieks/ Latijn (gymnasium)
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde (rekenen)
Economie met geld leren omgaan)
Biologie
Beeldende vorming
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Techniek
Design & science
Science (gymnasium)

- Mavo/Havo
- Havo
- Havo/Vwo
- Atheneum
- Atheneum/Gymnasium
- Gymnasium
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