
Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Voor u weer een nieuwe Smelenderwijs.

De volgende Smelenderwijs verschijnt op dinsdag 12 december 2017, de laatste van dit
kalenderjaar.
Wilt u kopij aanleveren voor De Smelenderwijs dan kan dat t/m 8 december 2017.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Smelenderwijs.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Smelen

Belangrijke data

BS De Smelen - Smelenderwijs 14 november 2017



23 November - GMR SKOzoK
5 december - Continue rooster tot 14 uur
6 december - Studiedag, kinderen zijn vrij
8 December - Rapport mee naar huis
21 December - 's middags vrij i.v.m. Kerstviering 's avonds
21 December - Kerstviering vanaf 17 uur
25 December t/m 5 Januari - Kerstvakantie

Nieuws van de MR

Medezeggenschapsraad 

Op basisschool de Smelen is een Medezeggenschapsraad actief, waarin zowel ouders als
leerkrachten vertegenwoordigd zijn.

Dit schooljaar ziet de MR er als volgt uit:
Teamgeleding: José Meijer (voorzitter), Karin van Dommelen en Iris Notermans.
Oudergeleding: Linda Köhne, Linda Bogaars, Hanneke Graafmans.

De volgende punten kwamen op 4-10- 2017 aan de orde:



Verkeerssituatie van de Smelen
Tevredenheidsenquête: welke items pakt de Smelen aan
Jaarplanning MR

Voor meer informatie kunt u de notulen van iedere vergadering op de website terug vinden:

Speel-O-Theek

Speel-O-Theek in Valkenswaard.

Lees het hele artikel door op deze link te klikken.

Veilig naar school – we doen het samen!

Veilig naar school – we doen het samen!

Op 16 oktober is er een enquête verzonden naar alle ouders over de verkeersveiligheid rondom
onze basisschool. Van alle ouders hebben er 102 de enquête ingevuld; dit is een mooi resultaat. In

https://www.bsdesmelen.nl/-temp-uploads/98CF89F5-5056-873B-0967C01E137F696E.html#


de enquête zijn vragen gesteld over het gedrag van de ouders, met betrekking tot het brengen en
ophalen van de kinderen, én hoe dit gedrag de verkeersveiligheid rondom de school beïnvloedt.
Ook is gevraagd wat de ouders van de verkeersveiligheid vinden, met welk cijfer ze deze
beoordelen en naar mogelijke oplossingen.

Wat is gebleken uit de enquête?

Als eerste is gebleken, dat bijna de helft van de kinderen te voet naar school komt en een derde
van de ouders brengt hun kind(eren) met de auto naar school .

De redenen waarom ouders hun kind(eren) met de auto naar school brengen zijn uiteenlopend:
gelijk doorkunnen naar het werk of andere afspraken.
het is makkelijker en sneller om de auto te pakken
het weer heeft invloed op de keuze om de auto te pakken voor het brengen en halen van de
kinderen.
de huidige verkeerssituatie is te onveilig; daarom worden de kinderen per auto vervoerd.

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat ze de verkeersveiligheid rondom te school
onveilig vinden.
De veiligheid wordt voor een groot deel beïnvloed door onoverzichtelijke situaties als gevolg van het
autoverkeer rondom de school.
De verkeersveiligheid rondom de basisschool wordt gemiddeld beoordeeld met een 5,7.

Op de vraag wat de ouders willen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren, werden de
volgende suggesties gegeven;
Eenrichtingsverkeer aan de flatkant van de school,
Meer en betere parkeerplaatsen,
Zebrapaden aanleggen,
Stopverbod rondom de school.
Controle op de scholieren van het WereDi,

Hoe lossen we dit probleem samen op?
Het is zaak, dat iedereen: de school, omwonenden, de Gemeente Valkenswaard én jullie als ouders
een bijdrage leveren om de verkeerssituatie rondom de school verbeteren.

Wat wordt er al gedaan?
Onderstaande brief is door de gemeente verzonden aan alle omwonenden van onze school:
Recentelijk heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Valkenswaard, de directie van
basisschool De Smelen en het bestuur van het appartementencomplex.

Aanleiding tot dit gesprek waren de onveilige situaties die er geregeld ontstaan op het gedeelte van
De Smelen, waar zowel de ingang van het complex als die van de school ligt.

Bedoelde situaties gelden uiteraard niet alleen voor de schoolkinderen en andere al dan niet
gemotoriseerde deelnemers aan het verkeer, maar ook voor de bewoners van het appartementen-
complex.

Naar aanleiding van dit gesprek heeft de gemeente nu de navolgende maatregelen genomen
ter verbetering van de verkeersveiligheid:
1- Er zal eenrichtingsverkeer gelden vanaf De Smelen in de richting van de Van der Clusenstraat,
        
    waarbij fietsers en bromfietsers hiervan worden uitgezonderd.

2- Er zal een stopverbod voor motorvoertuigen gelden aan de zijde van het appartementen-complex
      tot aan de kruising met De Smelen.



Het is dus na invoering van deze maatregel niet meer toegestaan om auto’s aan de zijde van het
appartementencomplex te parkeren.

Wat kunt u doen om de veiligheid te verbeteren?
Wij hebben uw hulp hard nodig om het probleem op te lossen.  Dus pak de fiets of kom te voet.     
Dan zorgen alle betrokkenen (school, ouders, omwonenden en gemeente) er samen voor dat de
verkeersveiligheid voor onze kinderen verbetert!

HoLaPress Jeugd Valkenloop.

Beste basisschool de Smelen,

Jullie zijn afgelopen weekend in de prijzen gevallen bij het scholenkampioenschap vanuit de
HoLaPress Jeugd Valkenloop. ??

Gefeliciteerd met deze prestatie! ?? Hopelijk hebben jullie de prijzen in goede orde ontvangen.

Foto's van de jeugdloop en de prijsuitreiking zijn terug te vinden
via: https://www.facebook.com/HolapressJeugdloop/

Jullie hebben alle drie een buitenspeelset gewonnen, bijbehorende aan de 1e, 2e of 3e plaats.

Basisschool de Smelen heeft met het behalen van de 1e plaats, ook de wisselbeker en een
circusspringkussen t.w.v. €80,- voor één dag gewonnen (uitgezonderd feestdagen).

Het springkussen kan de Smelen verder afstemmen met Buiten-Spel, de sponsor van deze prijs.

Mail: info@buiten-spel.nl of bel: 0631640115. Zie ook de website: www.buiten-spel.nl.

We wensen jullie veel plezier toe met de prijzen!

Graag horen we wat jullie van de prijzen vonden en of deze prijzen bruikbaar zijn.
Als jullie andere tips / tops voor ons hebben, horen we het ook graag.

https://www.facebook.com/HolapressJeugdloop/


Jullie feedback is van grote waarde voor onze organisatie.

Hopelijk zien we jullie ook volgend jaar bij de HoLaPress Jeugd Valkenloop!

Het zal wel leuk zijn als de kinderen dan in schoolshirt jullie school vertegenwoordigen. ??

Met sportieve groeten,

Namens de jeugdloop organisatie,

Remco Hoeymans

Week van Mediawijsheid

Vrijdag 17 t/m vrijdag 24 november 2017 Week van de Mediawijsheid

Bibliotheek De Kempen organiseert samen met Cordaad Welzijn gratis informatieavond over social
media en cyberpesten.

De huidige generatie kinderen en jongeren groeit op in een wereld vol media. Een wereld waarin je
slechts een smartphone nodig hebt om dagelijks op ontdekkingsreis te gaan. Waarin je eenvoudiger
met elkaar in contact kan komen dan ooit tevoren. Maar behalve deze eindeloze mogelijkheden,
zijn er ook risico’s. Van cyberpesten en wraakporno tot nepnieuws en radicalisering. De manier
waarop we ons online gedragen, kan uiteindelijk grote maatschappelijke gevolgen hebben.

Hierover moeten we met elkaar in gesprek, maar dat is niet altijd even makkelijk. Omdat we elkaar
niet begrijpen, een andere ‘taal’ spreken of de mediawijze skills missen om tot de kern door te
kunnen dringen. Daarom is het thema van de Week van de Mediawijsheid 2017 Generatie Media:
samen mediawijs.

Informatieavond

Bibliotheek De Kempen organiseert samen met Cordaad Welzijn op 21 november een
informatieavond over social media en cyberpesten. Ouders van kinderen uit groep 7 en 8 en de
brugklas zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom in de bibliotheekvestiging in Valkenswaard. Het



programma start om 20.00 uur.

Pesten via internet

Cyberpesten is het pesten via internet. Het gebeurt vaak via social media, zoals Facebook,
Instagram en Snapchat, maar ook via SMS, WhatsApp of e-mail. Tegenwoordig is iedereen al vanaf
jonge leeftijd verbonden met het internet. Daarom is cyberpesten een groeiend probleem. Hoe
herken je het? Wat kun je ertegen doen?

Marc Nemelc, jongerenwerker van Cordaad Welzijn, Floris Brocaar van Novadic-Kentron en
Marjolein van de Klundert van Humanitas lichten het onderwerp toe.

Aanmelden

Locatie: Bibliotheek Valkenswaard, Hofnar 12 te Valkenswaard

Tijd: 20:00 uur tot 22.00 uur, binnenlopen vanaf 19:30 uur

Aanmelden via: valkenswaard@bibliotheekdekempen.nl of (085) 77 33 287 of via de website
www.bibliotheekdekempen.nl

Een actueel overzicht van alle activiteiten rondom de Week van de Mediawijsheid is terug te vinden
op de website van Bibliotheek De Kempen.

De Smelen

De Smelen 109, 5553 CT Valkenswaard

bsdesmelen.nl

Vragen? 040 2076656 of infodesmelen@skozok.nl

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl

