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Kom kijken naar onze fantastische optocht

Jarig in februari
*

We goan er vûr

Vr

ijdag 9 februari is
het carnavalsfeest
op De Groote Aard. ‘s Morgens
is het optocht en na de middag
houden we groot feest.
“We gaon er vûr”, is dit jaar het
carnavalsmotto van De Groote
Aard .
De carnavalscommissie heeft
weer een spetterend programma in elkaar gezet. In de
groepen wordt druk gewerkt
aan mooie wagens en groepen
voor onze optocht. Ook worden stukjes ingestudeerd voor
het carnavalsfeest na de middag.
De activiteitencommissie
zorgt ervoor dat onze nieuwe
decoratiekaders een gepaste
carnavalsversiering krijgen.
Ook assisteren onze hulpouders bij het carnavalsfeest op
vrijdag.
Spannend
Voor carnaval maken we nog
bekend wie Prins Carnaval
wordt en wie in de Raad van
Elf zitten. Dat wordt natuurlijk
weer een spannend moment
als de nieuwe prins door het
papier stapt. Kijk daarvoor op
onze website.

Optocht
Op vrijdagmorgen trekt onze
carnavalsoptocht door de
wijk. Onze leerlingen vinden
het natuurlijk fantastisch als
alle ouders, grootouders, familieleden en kennissen langs
de kant staan om de mooie
creaties te bewonderen. Prins
Eric d’n Urste & Prinses Angela van carnavalsvereniging
De Buurlanders komen ook
kijken naar onze stoet. De
optocht start om 10:00 uur
bij school.
Carnavalsfeest
Na de middag is het voor alle
leerlingen feest in de gymzaal.
DJ Thom zorgt ervoor dat de
polonaise wordt gelopen en
dat er gehost kan worden.
Er is ook ruimte voor leuke
stukjes van de leerlingen of
de groepen. ‘s Middag krijgen
we bezoek van de Dansmarietjes van De Buurlanders en
jeugdprins Sjors en jeugdprinses Evi.
Het carnavalsfeest kan niet
zonder de geweldige hulp van
de vrijwilligers van de activiteitencommissie. Hartelijk
dank daarvoor.
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Verlofbriefje
School kan in bepaalde gevallen verlof verlenen aan leerlingen. Denk hierbij aan dokterbezoek, belangrijke familiefeesten e.d.
We hebben daarvoor een
verlofbriefje. U moet dat invullen en indienen. Wij beoordelen uw vraag en ondertekenen het briefje.
Omdat het verlofbriefje onduidelijkheid opriep, hebben
we het vereenvoudigd. Het
nieuwe formulier kunt u
downloaden via onze website.
U kunt het ook nog steeds
opvragen bij de administratie.
De procedure blijft hetzelfde.
Aanvragen dient u (tijdig!) in
bij de groepsleerkracht.

Drie scholen kopen mountainbikes

D

e Groote Aard kan dertien nieuwe mountainbikes gebruiken.
De fietsen zijn aangeschaft binnen het Special Heroes project.

SO/ VSO de Groote Aard, SBO De Piramide en de Praktijkschool van het Pius X-College hebben daarvoor hun hun krachten gebundeld. De fietsen zijn gezamenlijk ingekocht bij Dirkx
Bikeshop in Reusel. De fietsen worden op afspraak door de drie
scholen gebruikt.
Binnen Special Heroes laten de scholen hun leerlingen kennismaken met verschillende sporten. Het doel is dat leerlingen gestimuleerd worden om, ook buiten de gymuren op school, te gaan
en te blijven sporten.
De mountainbikes hebben verschillende framematen, zodat er
voor ieder kind een passende fiets is. Ook aan de veiligheid ontbreekt het niet, want iedere mountainbike is voorzien van een
veiligheidshelm. En om te kunnen gaan mountainbiken op diverse
locaties is er tevens een fietstrailer gekocht. De eerste mountainbike routes worden al uitgestippeld.

Ontwikkeling van expertise
Het team van De Groote Aard is voortdurend
bezig met bijscholing en expertiseontwikkeling.
Alle leerkrachten volgen vier woensdagmiddagen
de Mastermodule Externaliserend gedrag. Jongeren met externaliserende problemen hebben vaak
conflicten. Deze module wordt verzorgd door Jan
Schrurs van Fontys Opleiding Speciaal Onderwijs.
Jan Schrurs is orthopedagoog en GZ-psycholoog,
gespecialiseerd in autisme.
Op donderdag 22 februari komt Professor Jan
van der Gaag een uitleg geven over MCDD. We
hebben meerdere leerlingen met deze diagnose.
Professor van der Gaag is een belangrijke expert
op dit gebied en kan ons dus veel voorlichting
geven.
Onno Paans verzorgde voor het team twee herhalingsbijeenkomsten van ons agressiepreventieprogramma ‘Onder Controle’

Vergoeding
voor IQ-test
Het kan gebeuren dat u voor
een indicatie of voorziening
een recente IQ-test in moet
dienen. De IQ-testen die via
school zijn afgenomen voldoen dan niet altijd meer, omdat
de indicatievertrekker
een meer recenter onderzoek
wil. U moet dan zelf voor
een nieuwe test zorgen.
Vanaf januari 2018 kan een
gemeente deze extra test vergoeden. U moet dit aanvragen
bij het WMO-loket van uw
woonplaats.
Uiteraard kunnen onze gedragsdeskundigen de test nog
steeds voor u uitvoeren.

Agenda
*
2 februari
Bekendmaking Prins Carnaval
en Raad van Elf
*
9 februari
Carnavalsfeest op school
*
12 t/m 16 februari
Carnavalsvakantie
*
19 februari
Medezeggenschapsraad
*
7 maart
Studiedag team
Alle leerlingen zijn vrij van
school

SO3 bezocht dinsdag 30 januari de sportschool
BoukeSport in Reusel in het kader van het thema
Lichaam en gezondheid. Samen met de instructeur
mochten ze alle oefeningen doen.
BoukeSport bedankt voor de gastvrijheid.

