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Belangrijke data:
Maandag 24 december tot en
met vrijdag 4 januari 2019
Kerstvakantie
Maandag 7 en dinsdag 8
januari
Luizencontrole
Maandag 7 tot en met vrijdag
18 januari
Boostweken Respect met als
thema “Positiviteit”

Vrijdag 21 december maken we er samen weer een gezellige kerstviering van. Dit
doen we door voor en met elkaar een lekkere KERSTLUNCH te maken. Vanaf
maandag 10 december teken je in op de ‘Intekenlijst KERSTLUNCH’. Je kiest dan voor
een HARTIG of ZOET gerechtje en maakt (of koopt) er 6 stuks van. Kleed je kind en
jullie gerechtje feestelijk aan. Dan maken we er samen een echt feestje van! Geef je
kind die dag ook een bord beker en bestek mee. Niet vergeten en veel plezier met
alle voorbereidingen.
Namens de werkgroep alvast fijne feestdagen!

Woensdag 23 januari
Voorleesdagen
Woensdag 30 januari
Studiedag, alle kinderen vrij
Kindcentrumraad LOC/MR
Dinsdag 5 februari
Leerlingenraad
Woensdag 13 en maandag 18
februari
Adviesgesprekken groep 8
Maandag 25 februari
Rapporten groep 1 tot en met
7
Vrijdag 1 maart
Carnaval op school
Maandag 4 tot en met vrijdag
8 maart
Voorjaarsvakantie
Dinsdag 26 maart
Studiedag, alle kinderen vrij
Dinsdag 2 april
Leerlingenraad
Woensdag 3 april
Kindcentrumraad LOC/MR

Donderdag 6 december waren de kinderen vrij om met hun cadeautjes te spelen en
hebben we met het team tijdens de studiedag een tweetal onderwerpen besproken.
Petra de Luy heeft haar concept voor de inrichting van ons nieuwe gebouw laten zien.
De afgelopen maanden heeft ze input gekregen vanuit het huidige gebouw, de
collega’s en de kinderen. Met deze input is ze samen met haar collega’s aan de slag
gegaan. Een belangrijk uitgangspunt is dat er in de inrichting van de nieuwbouw één
huisstijl te zien is, een doorgaande lijn in het hele gebouw zodat er eenheid is in
uitstraling. Tegelijkertijd is het natuurlijk van belang om onderscheid te maken tussen
de inrichting van de Regenboog en de inrichting van de Uilenspiegel. We zijn immers
twee verschillende kindcentra met ieder een eigen visie. Tijdens de studiedag hebben
we feedback gegeven op de plannen die Petra meeneemt in het vervolg. Als team van
de Regenboog zijn we erg enthousiast over de sfeer die Petra met de inrichting weet
te creeëren. Zodra de plannen meer concreet zijn brengen we jullie verder op de
hoogte. Tijdens het teamoverleg van 15 januari gaan we als team de pilot in groep 6,
7 en 8 evalueren over de inrichting van de werkplekken.
Het tweede onderwerp wat op de agenda stond was spelling, sinds de zomervakantie
wordt in groep 3 tot en met 7 gewerkt met de methode Staal volgens de methodiek
van Jose Schraven. We hebben samen een spellingles gevolgd en besproken om op
deze manier van en met elkaar te leren.

We hopen je te ontmoeten tijdens onze open
lesmiddag(en)! Als je nog vragen hebt over de open
lesmiddagen, neem dan contact op met onze
coördinatoren leerlingenadministratie:
Annelies.Otten@commanderijcollege.nl en/of
Eefje.van.Asseldonk@commanderijcollege.nl.
Aan de leerlingen van groep 8 van de basisscholen.
Beste leerling van groep 8,
Graag willen we jou uitnodigen voor de open
lesmiddag van het Commanderij College. Tijdens deze
open lesmiddagen kun je kennismaken met onze
school. Je neemt plaats in onze schoolbanken en volgt
korte lessen, samen met andere leerlingen van jouw
klas. Je kunt al onze locaties bezoeken, want we
organiseren de open lesmiddagen op verschillende
dagen, zoals je hieronder kunt zien:
Locatie havo/vwo

Sleutelbosch 2,
Gemert

Locatie vmbo
Gemert

St. Josephstraat
17, Gemert

Locatie vmbo
Laarbeek

Muzenlaan 2,
Beek en Donk

Locatie
praktijkschool

St. Josephstraat
17, Gemert

Woe 16
januari, 13.30
– 16.00 uur
Woe 09
januari, 13.30
– 16.00 uur
Woe 23
januari, 13.30
– 16.00 uur
Woe 16
januari, 13.30
– 16.00 uur

Wil jij graag meedoen aan de open lesmiddagen? Dan
kun jij je inschrijven voor de open lesmiddagen die je
graag wilt bezoeken. Dat doe je (samen met je
ouder/verzorger) via onze website:










Je gaat naar onze website
www.commanderijcollege.nl en kiest boven
voor ‘Groep 8’
Je komt terecht op de homepage van onze
Groep 8-pagina. Door te klikken op de oranje
button ‘aanmelden open lesmiddag’ kom je in
een digitaal aanmeldformulier terecht
Je vult alle gegevens in en drukt op
‘verzenden’
De aanmelding is dan opgestuurd naar het
Commanderij College. Je hoeft daarna niets
meer te doen
Je kunt je aanmelden tot 09 december
Je krijgt vóór de kerstvakantie per post een
uitnodiging voor de open lesmiddag(en) waar
jij je voor hebt aangemeld

Let op: de open lesmiddag van de praktijkschool is op
een andere locatie dan waar de praktijkschool op dit
moment gevestigd is. Vanaf schooljaar 2019-2020 is
de praktijkschool gevestigd op St. Josephstraat 17 in
Gemert. Dat is de reden dat de open lesmiddag nu al
op het nieuwe adres plaatsvindt.
Met vriendelijke groet,
Carin Simons, Leo Spelt en Peter Bakx
Locatiedirecteuren Commanderij College

9 december
9 december
10 december
12 december

Vera van den Tillaart
Willem van den Elzen
San Verkuijlen
Reineke van Dijk

Wij wensen jullie een gezellig feestdag!

groep 7
groep 8
groep 4/5
groep 7

