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AGENDA
Maandag 23 december t/m vrijdag 3
januari 2020
Maandag 6 januari 2020

Kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij.

Maandag 13 januari 2020

Start maand van de duurzaamheid
Deze week hoofdluiscontrole
Inloop Ouders 8.30-9.00 uur
Crea onderbouw
MR vergadering

Woensdag 15 januari 2020

Crea onderbouw

Woensdag 8 januari 2020

Vakantie!
Gisteren hebben we met z’n allen weer een gezellige dag gehad op school
met als hoogtepunt het kerstdiner en vervolgens de kerstmarkt.
Wat rook het weer lekker in de school met al die heerlijke hapjes gemaakt door
kinderen en ouders.
Tijdens de kerstmarkt zagen we nieuwe talenten ontstaan bij kinderen die als
ware marktkooplui hun spullen verkochten. De opbrengst voor de stichting
“Make a Wish” is ruim 500 euro! Allemaal hartelijk dank voor jullie bijdrage!

En dan is het nu vakantie. We sluiten de deuren voor 2 weken. Wij als team van
Speelleercentrum Boschdijk kijken terug op een geslaagd jaar waarin we weer
met z’n allen de zorg en het onderwijs voor onze kinderen op het
speelleercentrum hebben mogen verzorgen. Hier gaan we in 2020 graag mee
verder. Maar eerst dus goed uitrusten en genieten van de feestdagen met
familie en vrienden. Wij wensen iedereen hele fijne dagen en alvast een goed
en gezond 2020!
Alle medewerkers van Speelleercentrum Boschdijk

Januari: maand van de duurzaamheid!
We starten 2020 op een bijzondere manier: we gaan met de kinderen en met u
eens heel kritisch kijken naar de afvalberg, die we produceren. We zullen samen
gaan onderzoeken hoe we beter om kunnen gaan met afval (b.v. door het te
scheiden), maar ook hoe we de afvalberg kunnen verminderen. Dat doen we
door in alle klassen deze maand aandacht hieraan te besteden. Alle leerkrachten
hebben de beschikking over websites waarop veel te vinden is en ander
materiaal. Zij maken daar zelf een keuze in. Ook gaan we meteen aan de slag met
onze afvalproductie:
-Op 6 januari krijgt uw kind een dopper (bidon/drankfles) mee. U
mag daar zelf de naam van uw kind op zetten, zodat er geen
verwarring ontstaat. Het is de bedoeling dat uw kind voortaan
deze dopper mee naar school neemt met drinken en het
drinkkarton niet meer gebruikt. Een andere drinkfles mag ook,
zolang deze duurzaam is. Wilt u de bidon/drinkfles iedere dag goed
reinigen? De dopper kan in de vaatwasser.
-Wij vinden het erg fijn als uw kind eten meeneemt in een
herbruikbaar bakje (b.v. een broodtrommel). Dat voorkomt dat we
veel verpakkingsmateriaal weg moeten gooien. Het helpt in
etenstijd, als uw kind fruit “hapklaar” meeneemt. Een geschilde
sinaasappel of een appel in stukjes hapt meteen weg, zodat we
niet meer tijd aan eten hoeven te besteden dan nodig is.
-Wij gaan op school afval scheiden: plastic, glas, etensafval en ook de luiers
worden voortaan apart verzameld. En mochten kinderen ondanks alles nog een
drinkkarton meenemen, gaat deze in de kuubkist in de hal. Aan het einde van de
maand maken we een foto om te laten zien hoeveel afval we minder produceren
door een drankfles mee te nemen. We hebben namelijk van de productie in
december ook een foto gemaakt.
-We gaan ook batterijen apart inzamelen. Daar kunnen we overigens lesmateriaal
voor school mee verdienen.
-Er wordt geen (extra) afval van thuis meegenomen. Batterijen mag wel omdat we
daar iets mee kunnen verdienen. Het overige afvalmateriaal kunt u zelf
gescheiden inleveren in de daarvoor bestemde gemeentelijke containers die op
verschillende plekken in de stad staan.
-Na januari verwachten we dat u allemaal gewend bent. Dan zullen we geen
drinkpakjes en plastic verpakkingen meer accepteren. Mocht uw kind ze
meenemen, dan zullen we dit mee terug naar huis geven.
Wij denken, dat we op deze manier een aanzet gegeven hebben bij de kinderen,
om bewuster om te gaan met de planeet waarop we leven. We hopen op uw
enthousiasme en uw medewerking!

Eten en drinken tijdens pauzes
Omdat de kinderen het eten en drinken in duurzaam materiaal mee naar school
nemen, zullen we voortaan in alle groepen binnen eten en drinken. Daarmee
voorkomen we, dat er een hoeveelheid bidons en trommels rond gaan zwerven.
En dat is uiteraard niet duurzaam, zeker als de eigenaar niet te achterhalen is!
Tijdens het eten zal er een educatieve activiteit zijn. Het kan zijn dat de pauze voorof nabesproken wordt, dat er voorgelezen wordt of dat de kinderen naar het
jeugdjournaal kijken.

Nieuwjaarsborrel Korein
Voor alle Korein ouders is er een nieuwjaarsborrel
georganiseerd door de oudercommissie.
Deze zal plaats vinden op Donderdag 16 januari
van 17.00 - 18.30.
Tijdens deze nieuwjaarsborrel zal er een proeverij
van onze nieuwe warme maaltijdservice
Madaga zijn.

BSO
Er zijn veel spullen achtergelaten op de BSO.
Ze zijn allemaal verzameld in een doos op de gang.
Ben je iets kwijt? Kijk even in de doos!
Verloren spullen die nog niet zijn opgehaald
op 13 januari 2020
worden aan een goed doel geschonken.

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK
Tech & Play Kids Festival
Kom ook naar het allerleukste festival van de kerstvakantie!
Tijdens het Tech & Play Kids Festival ontdek je je gek. Een dag
lang kun je:
Je eigen robot bouwen, de snelste auto ontwerpen, slijm
maken, echte VR-brillen uitproberen, de nieuwste FIFA spelen,
een 3D-poppetje van jezelf maken… en nog heel, heel, heel
veel meer!
Het Tech & Play Kids Festival is op zaterdag 28 december in
het Beursgebouw Eindhoven. Voor iedereen van 4 tot 12 jaar
zijn er leuke dingen te doen. Voor de hele kleine broertjes en
zusjes is er een voorlees- en speelhoekje. En de papa’s,
mama’s, opa’s, oma’s, ooms en tantes? Die experimenteren
natuurlijk gewoon mee!
Bestel snel je tickets, voor slechts € 2,- per persoon, op
www.bibliotheekeindhoven.nl/techandplay.
FIJNE FEESTDAGEN
Namens de Bibliotheek Eindhoven wens ik je fijne feestdagen toe!

WIJeindhoven
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg.
Natuurlijk wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden.
Daarom kijk je met een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou
kunnen doen. Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving
iemand is die je kan helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Anders
zoeken we gewoon verder, zo nodig naar professionele hulp. En we bespreken ook
met je of je zelf iets voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij,
maar WIJeindhoven is er voor ons allemaal.
WIJeindhoven is op de volgende dagen en tijden in ons SPILcentrum te vinden:
• Inloop ’t Palet is op maandag van 8.10 tot 9.10 (kantoor 1 e verdieping bij de
trap).
• Lijmbeek 118 (reintegratiekantoor) woensdag van 9.30 – 11.00
• De Tulp (Celsiusplein 18 – 19) donderdag 14.00 – 15.00
Verder zijn zij te bereiken op onderstaand telefoonnummer en mailadres:
WIJeindhoven: 040 238 8998
Emailadres: info@wijeindhoven.nl

Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

