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We zijn gestart!
Wat fijn dat we eindelijk ons Kindcentrum hebben kunnen
betrekken. En hoe mooi is het dat dit nagenoeg samenviel
met de versoepeling van de Coronamaatregelen! De
eerste bezoeken van ouders aan de groepen hebben
inmiddels plaatsgevonden. De rondleidingen zijn door de
kinderen zelf verzorgd. Wie anders dan zij kunnen dat het
beste!
We hopen dan ook dat u heeft kunnen zien waar uw
kind(eren) vijf dagen (meestal) in de week doorbrengt. Dan
kunt u de verhalen van uw kind(eren) koppelen aan de plek
waar ze nu zitten en heeft u kennis gemaakt met de
leerkrachten, onderwijsassistenten of pedagogisch
medewerkers.
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Brengen en Halen

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van Het Gele Park heeft als doel om alle
informatie die voor u van belang is onder de aandacht te
brengen. De informatie in de nieuwsbrief gaat over algemene
zaken, het gebouw en het buitenterrein. Organisatie-specifieke
informatie krijgt u via de eigen organisatie/ school. De
nieuwsbrief verschijnt in principe in de week voor elke
schoolvakantie.

In de eerste weken hebben we nog
moeten wennen aan hoe alles loopt.
Gaat de verkeersafwikkeling goed,
werkt de kiss&ride inmiddels al wat
meer vanzelf? Af en toe zien we nog een verdwaalde opa of oma en ook wel eens een onwennige
ouder of oppas die zich afvraagt waar zijn kind vandaan moet komen, maar wij vinden dat het al best
goed loopt. Ook mooi om te zien: de kinderen weten de weg in ons nieuwe gebouw al goed te vinden!
Voor ons gevoel wordt alles steeds meer een automatisme en zien we dat iedereen zijn best doet om
het goed te laten lopen. Compliment aan ouders, verzorgers en oppassers!
Uiteraard is er ruimte voor kleine verbeteringen:
Kiss&ride: a.u.b. doorrijden tot aan het einde van de strook.
Fiets parkeerplaats: kinderen die vroeg zijn, graag zoveel mogelijk richting de gymzaal laten
parkeren. Dan sluiten de kinderen die later komen gemakkelijker aan. Daarmee voorkomen we
dat fietsen op de stoep bij de Frans ten Boschstraat geparkeerd worden en de doorstroming
stokt.
Extra fietsen op donderdag: omdat unit blauw basisonderwijs 1x in de week gaat sporten in de
sporthal, zijn er op donderdagen meer fietsen dan gebruikelijk. Zouden de kinderen die naar de
sporthal gaan hun fietsen zoveel mogelijk willen parkeren in de grasstrook bij de hekken?
Samen met de Activiteitenraad en de gemeente bespreken we nog punten die in de verkeerssituatie
voor verbetering vatbaar zijn. De gemeente onderzoekt momenteel een aantal suggesties die o.a.
door ons en de activiteitenraad naar voren zijn gebracht.
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De Bibliotheek Op School
Maandag 4 oktober is de bibliotheek officieel met
haar activiteiten en uitleen gestart. Onze vrijwilligers
Mieke Kolkman, Riet Nijenkamp en Mariette Peeters
hebben hard gewerkt om alle boeken gelabeld en
geregistreerd te krijgen. Op deze feestelijke dag
hadden ze voor cake, ballonnen en een leuke
introductie gezorgd. Na de laatste uitleg konden ze
zich geen betere beloning wensen dan alle kinderen
die zich gretig op de boeken stortten.
U kunt als ouder elke maandag, woensdag of vrijdag
middag vanaf 14.00 u samen met uw kind een boek
uitkiezen.
Oproep: we zijn nog op zoek naar vrijwilligers die 1 of 2 keer per week of eens in de twee weken bij
willen springen bij de uitleen van de boeken. Bent u zo iemand of kent u iemand in uw omgeving? Geef
dit dan door via info@hetgelepark.nl of bel 0544-221027

Speeltuin
De speeltuin is bijna klaar. Het natuurlijk spelen is wel
erg letterlijk genomen door de werkgroep en De
Tuinen Van Geerdink. Dat merken we aan de
aarde die de kinderen mee de school inslepen en
we vermoeden dat de kinderen de kleren ook niet
ongeschonden mee naar huis nemen…maar, wat
ziet het er uitdagend uit! Komende week worden
de toestellen gekeurd, daarna zal er nog wel een
en ander aangepast moeten worden van de
inspectie. Hopelijk mogen we de toestellen dan snel
gaan gebruiken!

Activiteitenraad Het Gele Park: ieders hulp of idee telt mee!
Nu onze kinderen enkele weken gestart zijn op het Gele Park willen we ons als Activiteitenraad graag
aan jullie voorstellen. Met een groepje ouders uit de verschillende onderdelen van het Gele Park
vormen we gezamenlijk de AR (activiteitenraad). Vanuit het Gele Park sluiten enkele leerkrachten aan.
Dit kan per thema verschillend zijn.
Wat doet een Activiteitenraad (AR)?
De AR helpt bij het organiseren van uitjes, voorbereiden van activiteiten en ondersteunt bij thema’s
gedurende een schooljaar. Hierbij valt te denken aan het versieren rond feestelijkheden, organiseren
van schooluitjes, maar ook aan het ondersteunen tijdens een activiteit met ranja en wat lekkers.
Welke activiteiten worden er voor de kinderen georganiseerd?
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koningsspelen, avondvierdaagse, schoolreisje/themadag, schoolfotograaf.
Hoe zijn we georganiseerd?
De AR bestaat momenteel uit elf ouders met kinderen in de verschillende eenheden. Acht keer per jaar
vergaderen we om activiteiten af te stemmen en de taken te verdelen. Vervolgens gaan we in kleine
groepjes met leerkrachten een activiteit uitwerken. Voor de uitvoering van activiteiten worden we
graag door meer ouders geholpen. Wie lijkt het leuk om een bijdrage te leveren tijdens een activiteit?
We willen graag een “HGP ouder-hulpgroep” aanmaken.
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Wil je helpen? Geef dan snel je naam en telefoonnummer door op 06-13640169, dan ontvang je bericht
voor hulp of ideeën.

Ouder
Carmen van
Braak (t/m
december)

Kinderen
Noah, unit
Blauw, speciaal
basisonderwijs

Ouder
Sven
Breitner

Kinderen
Mara, unit Geel,
basisonderwijs
Siem, unit
Groen,
basisonderwijs

Janneke
BroshuisDute

Mila, unit
Groen,
basisonderwijs
Veras, unit Geel,
basisonderwijs

Paméla van
den Elzen

Aukje
GebbinkHolweg

Jens,
kinderopvang
Sam, unit Geel,
basisonderwijs

Anneke van
Harxen
(t/m
december)

Luca, unit
Groen,
basisonderwijs
Timo, unit
Blauw,
basisonderwijs
Jelle, unit
Blauw, speciaal
basisonderwijs
Desse, unit
Blauw, speciaal
basisonderwijs

Tom
Holkenborg

Fien, unit Geel –
basisonderwijs
Otto, unit Geel,
basisonderwijs
Youp, unit
Groen,
basisonderwijs
Willem, unit
Groen,
basisonderwijs
Ruben, unit
Blauw – HGP
Hamalandschool

Jolien
Kampshof

Novi,
kinderopvang
Peppe, unit
Geel,
basisonderwijs
Lev, unit Geel,
basisonderwijs

Melanie te
Selle

Sepp, unit
Groen – HGP
Hamalandschool

Claudette
Papen

Loes
Wolterink

Olaf, unit Geel –
Bijeen
Felien, unit
Groen,
basisonderwijs
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Smaragdjes
Er is uiteraard nog wel wat te verbeteren en te ontwikkelen in ons nieuwe gebouw en onze opzet… Als u
daar ideeën over heeft horen we dat graag. Wat we niet moeten vergeten is dat er ook veel mooie
dingen gebeuren in Het Gele Park. Die pareltjes willen we bij tijd en wijle ook delen met iedereen. Dat
gaan we voortaan doen onder het kopje ‘Smaragdjes’ (de tovenaar van Oz variant op ‘pareltjes’ 😉)
-

-

Een meisje is vanuit dagbehandelingsgroep Villa Fluitenkruid (Het Gele Park Zozijn Zorg) in
september gestart op de basisschool van Het Gele Park. Vanwege een medische beperking
heeft ze de specialistische begeleiding nodig en omdat we die met Zozijn in huis hebben, kan
dat! In het verleden zou ze naar een speciale school 30 km verderop hebben moeten reizen!
Twee weken geleden ontstond er door plotselinge uitval bij medewerkers van het speciaal
basisonderwijs een knelpunt en dreigde een groep naar huis gestuurd te moeten worden. Het
basisonderwijs en de Hamalandschool schoten te hulp en de groep kon blijven!
Tijdens twee ouderavonden met het basisonderwijs in unit blauw, kregen ouders een glimp mee
van wat er met hun kinderen o.l.v. Brigit Rensen geoefend wordt in de ‘feedback-kring’. Dat
waren waardevolle momenten waarin ouders en leerkrachten zich in een grote kring uitspraken
over elkaars positieve kanten. Mooi dat dit ontstaat in Het Gele Park.
De centrale hal ook wel
"smaragd" genoemd

Tot ziens in… à
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