Dalton Express oktober
3 okt
3 okt
5 okt
10 okt
12 okt
15 t/m 19 okt
22 okt
24 okt
24 okt
1 nov

Sportdag Fontys
Start Kinderboekenweek
Groep 7 naar Klok en Peel museum
Groep 8 naar Klok en Peel museum
Afsluiting Kinderboekenweek in het bos
HerfstVAKANTIE!!!
Meester Ton Jarig
Hoofdluiscontrole
Koffie uurtje
Groep 5 IVN Slakken

Nieuws uit de groepen!!
Groep 1/2 en 3/4
Het is alweer een tijd geleden dat Bregje bevallen is van haar eerste kind. Het gaat goed met hen en
Bregje is weer aan de slag. Vandaag heeft ze haar taken hervat en is vol goede moed en prima
voorbereid aan de slag gegaan.
Dat betekent dat we afscheid hebben genomen van Tessa. Tessa heeft lange tijd op een positieve
manier groep 1/2 begeleid en zet haar carrière voort op het Talent. We bedanken Tessa voor haar
inzet en wensen haar veel succes in haar verdere onderwijsloopbaan!!
Zoals eerder aan betrokken ouders uitgelegd, betekent de terugkeer van Bregje wat voor de groepen
1 t/m 4. Bregje begeleidt groep 1/2 drie dagen per week. Beide andere dagen begeleidt Fija groep 1/2.
Alana is vanaf vandaag de hele week in groep 3/4. In die groep is elk moment assistentie voor handen.
Alana geeft aan wanneer het nodig is. Wij wensen Tessa heel veel plezier op de bassischool Het
Talent! En Bregje en Fija heten we graag welkom in groep 1 en 2.
Nog een weetje over het bezoek van groep 1 en 2 aan de boerderij.
Er zijn individuele foto’s gemaakt van uw zoon of dochter in de tractor tijdens het bezoek aan de
boerderij. Als u deze graag wilt zien, mag u dit aangeven aan de leerkracht van groep 1 en 2. Zij zal u
de foto van uw zoon of dochter naar u toe mailen.

Groep 3
Lijn 3 thema 3
We hebben al veel veel letters geleerd in Thema 1 en Thema 2.
Nu starten we met thema 3. Het derde thema van Lijn 3 heet 'Smakelijk eten'.

In dit thema staan we stil bij de volgende wereld oriënterende vragen:
Hoe wordt eten (zoals friet of ketchup) gemaakt?
Hoe komt de prik in priklimonade?
Op welke manieren wordt voedsel verpakt? En waarom zo?
Welk keukengerei heb je zoal en wat kun je ermee doen?
Hoe zorg je ervoor dat melk niet bederft?
Hoe maken ze drinkyoghurt in de fabriek?
Wat zegt de kleur over het soort voedsel?
Leuk Spelletje om thuis te spelen: pim-pam-pet
Pim-pam-pet is een leuk spel om te oefenen met beginklanken. Het kan ook gespeeld worden
zonder materialen. Wie weet een dier met de letter p? Wie het eerst een dier noemt heeft
gewonnen en mag de volgende opdracht geven.

Groep 4
Tijdens de rekenles hebben we ontdekt wat een keersom precies inhoudt. De kinderen hebben mogen
stoeien met het maken van gelijke groepen. Ze waren hier vooral handelend mee bezig. Zo werden er
blokken gestapeld, kralen verdeeld en eierdozen gevuld. Hier gaan we de komende tijd op insteken.
Het gaat al heel erg goed!

Groep 7 en 8
Groep 7 en groep 8 brengen binnenkort een bezoek aan het Museum Klok en Peel. De
kinderen van groep 7 gaan op 5 oktober naar het museum en de kinderen van groep 8 gaan
op 10 oktober naar het museum. We bezoeken hier twee tentoonstellingen: Meisjes van toen
en Klokkenroof. Beide tentoonstellingen gaan over de Tweede Wereldoorlog.

Groep 8
Op dinsdag 9 oktober gaat groep 8 kennismaken met het VO (voortgezet onderwijs).
Genaamd Experience Day Varendonck. Een hele dag meedraaien met het lesrooster van
Varendonck Asten en Someren. Dit zal waarschijnlijk een heel indrukwekkende dag worden.
Succes en veel plezier groep 8.

Interne begeleiding
Zoals u in de vorige Dalton Express heeft kunnen lezen wordt de interne begeleiding op
school dit jaar gedaan door Juf Marianne Bax en Juf Ilse Joosten. Omdat juf Marianne startend
is hierin, wordt zij aanspreekpunt voor groep 8 en de nieuwkomersklas. In groep 8 staat zij
zelf 1 dag en haar jarenlange ervaring komt bij het begeleiden van de nieuwkomersklas goed
van pas.
Voor de groepen 1 t/m 7 is juf Ilse het aanspreekpunt. Daarnaast worden er gedurende het
jaar steeds taken in onderling overleg verdeeld.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben? Loop gerust binnen,

Of mail: marianne.bax@prodas.nl (werkzaam op dinsdag en
woensdag) ilse.joosten@prodas.nl (werkzaam op maandag, dinsdag en soms op woensdag of
donderdag)

Nieuws van het managementteam
Zoals elke ouder/ verzorger wellicht weet, bestaat vanaf dit schooljaar het managementteam uit 3
mensen: Ilse Joosten, Ilse van Houts en Maarten Theijs.
Maarten is op maandag en woensdag op Het Lover, Ilse H. op maandag en dinsdag en Ilse J. op
maandag, dinsdag en om de week op donderdag. Concreet betekent dat dat Het Lover op vrijdagen
en om de week op donderdag ‘managementloos’ is. Dat is uiteraard, met de juiste Daltonmentaliteit,
geen probleem. Toch kan het zomaar eens gebeuren dat er zich een situatie voordoet waarin direct
een beslissing moet worden genomen. Als dat zo is, is Ton Vugts de aangewezen persoon om knopen
door te hakken.
Wanneer de Daltonexpress?
Tot voor kort was u gewend de Daltonexpress op vrijdag te ontvangen. Vanwege organisatorische
mogelijkheden wordt dat vanaf nu de 1e maandag van de maand. Dat betekent dat de volgende
Daltonexpress verschijnt op maandag 5 november.
Eerste koffieuurtje
Ook op 19 september is het eerste koffieuurtje van dit jaar gerealiseerd. Jammer genoeg waren er
maar 4 ouders.
Het koffieuurtje is bedoeld voor alle ouders en de bedoeling ervan is de afstand tussen thuis en school
zo klein mogelijk te houden.
Op deze eerste afspraak spraken we vooral over de zorgelijke ontwikkeling m.b.t. de terugloop van het
leerlingenaantal en de mede daaruit voortkomende behoefte aan een positieve profilering van Het
Lover.
- Hoe kunnen we alle bevolkingsgroepen optimaal betrekken
- Hoe kunnen we de informatieavond aan het begin van het schooljaar aantrekkelijker maken
- Hoe kunnen we de website nog aantrekkelijker en uitnodigend maken
- Wat kan het Strategisch HuisvestingsPlan betekenen en hoe zijn de gedachten m.b.t. de
inrichting daarvan
- Hoe kunnen we de belangstelling voor de oudervereniging in een stroomversnelling brengen
Op 24 oktober is het volgende koffieuurtje gepland; voel u uitgenodigd!!

Nieuws van de MR
Nieuws MR
De MR van Daltonschool Het Lover heeft op 25 september j.l.
haar 1e MR-vergadering gehad.
Wij hebben 2 nieuwe MR-leden en een nieuwe adviseur
verwelkomd.
Namens de oudergeleding neemt Lenneke Paardekooper zitting in
de MR en namens de personeelsgeleding Bregje van Lieshout. De
adviseur is onze directeur Maarten Theijs.
Verder wordt Mariëlle Kivits onze nieuwe voorzitter.
Tijdens deze vergadering hebben we de schoolgids doorgenomen en besproken.
Het Strategisch Huisvestingsplan Asten is besproken. Het werkplan beslaat een periode tot mei 2019.
Binnen die periode moeten per school drie zaken duidelijk worden:
- Welk concept gaat de school voeren.
- Naar welke nieuwe locatie gaat de school.
- Op welke manier wil de school samenwerken met een andere school.
Directeuren leiden het proces om te komen tot besluitvorming op deze drie onderwerpen. Zij doen dit
in samenspraak met het team en de eigen MR. In mei 2019 zal door de bestuurder van Prodas een
definitief besluit worden genomen over de verdeling van scholen in Asten.
Verder zijn de ervaringen met het continurooster besproken en deze zijn positief.
De MR heeft een eigen emailadres, zo kunt u ons altijd bereiken.
Het emailadres is: oudersmr_lover@prodas.nl

School activiteiten
De Kinderboekenweek begint 3 oktober en duurt tot 14 oktober. Het thema van dit jaar
is: “Vriendschap”. Natuurlijk besteden we daar op school ook aan, want lezen is leuk en lezen is
belangrijk!
We openen op woensdag 3 oktober met het liedje/ dansje “Vriendschap” van Kinderen voor Kinderen.
Dit gebeurt met alle kinderen op het schoolplein. Daarna start de spelenkermis met de studenten
van Fontys.
Bij het Rataplannen gaan de kinderen samen een boek lezen.
Alle kinderen mogen een strip of een verhaal tekenen/ schrijven over “Vriendschap“. Een jury kiest het
leukste verhaal uit.
Op woensdagochtend 10 oktober om 11.45 uur. houden we een kleedjesmarkt in de school. Kinderen
van groep 1 t/m 4 mogen dan onder begeleiding over de markt lopen. Hiervoor worden ze om 11.45
uur. opgehaald in de klas door ouders. Ze mogen dan hun eigen boeken verkopen die ze niet meer
willen voor €0,50 cent. Hiervoor mogen ze maximaal €1,00 meenemen in munten van €0,50. Kinderen
van de bovenbouw mogen zelfstandig rondlopen. We nodigen alle ouders van harte uit voor deze
markt!
Vanaf donderdag 4 oktober komt er bij elke klas een intekenlijst te hangen waarop kinderen zich op
kunnen geven voor de kleedjesmarkt.

Ook is er een Kinderboekenbal op donderdagmiddag 11 oktober, waarbij elke groep zich mag
presenteren. De kinderen mogen dan verkleed naar het boekenbal komen. Deze middag wordt
gepresenteerd door groep 8.
Vrijdag 12 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten met een herfstactiviteit. De kinderen van
groep 8 bedenken allerlei spellen. De groepen 1 t/m 7 gaan met elkaar de spellen doen.

De Spelenkermis
Op woensdag 3 oktober gaan 3 klassen 1ste jaars FSK studenten de spelenkermis verzorgen voor
basisschool het Lover in Asten. De gehele school zal deelnemen, we beginnen die dag gewoon om
8.30 uur

Overig Nieuws
Eerste vergadering leerlingenraad
Op 19 september is Maarten voor de eerste keer dit schooljaar in gesprek gegaan met de
leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert voortaan op een aantal woensdagen van 10.30 tot 11.30
uur.
Het doel van de leerlingenraad is om leerlingen mee te laten denken over hert reilen en zeilen in de
school. Door op deze manier in gesprek te gaan wordt een aantal vaardigheden binnen de waarden
van het Daltononderwijs aangesproken en getraind.
De leerlingenraad is dit schooljaar (gedeeltelijk) opnieuw samengesteld uit leerlingen van de groepen
5 t/m 8.
Dit jaar hebben zitting
Uit groep 5:
Meike en Pim
Uit groep 6:
Marieke en Sven
Uit groep 7:
Lora en Jelle
Uit groep 8:
Marieke en Youri
Deze eerste vergadering hebben we na een uitgebreide kennismaking en een rondje over werkwijze
en bedoeling gesproken over o.a. de speeltijd op het Loverveld en steun van een goed lokaal doel.
Over een goede werkwijze m.b.t. het binnen de speeltijd spelen op het Loverveld wordt nog verder
overleg gevoerd. Wat het goede doel wordt, was de leerlingenraad het over eens: de
Noordkaapchallenge t.g.v. het rode kruis en de lokale diabetes type 1 patiënten. Hoe we die vork in de
steel gaan steken is nog maar de vraag.
SHP
De ontwikkelingen op het gebied van het Strategisch Huisvestingsplan lopen volop. Nadat op 17
september alle betrokkenen zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente,
heeft elke ouder/verzorger vorige week de derde nieuwsbrief ontvangen.
Vorige week is het SHP ook in de MR.- vergadering aan de orde geweest. Het hele plan wordt gezien
en ervaren als een kansrijke missie.
Deze week, vindt een eerste algemene uitwisseling plaats met alle medezeggenschapsraden. Zij zijn
immers de formele gesprekspartners voor wie het belangrijk is zoveel mogelijk details te kennen om er
de passende invloed op te kunnen uitoefenen.

