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nr. 7, week 43 
Neem mij mee kapstok! 
Er hangen weer verschillende jassen en vesten aan de kapstok. Willen jullie deze week 
een kijkje nemen want vanaf vrijdag 2 november gaat alles wat er nog hangt weer naar 
het Goede Doel. 
 
Actie Schoenmaatjes 2018 
Met veel enthousiasme doen we al jaren mee met de actie “Schoenmaatjes”. 
Dit jaar wordt het, helaas, ons laatste jaar dat we mee gaan doen met dit leerzame goede doel.  
Edukans heeft besloten om, na dit schooljaar, te stoppen met “Schoenmaatjes”.  
Er zijn dit jaar ook geen voor gevouwen dozen beschikbaar gesteld. 
 
Niet getreurd, we sluiten dit goede doel ‘spetterend’ af met hopelijk ontzettend veel gevulde 
schoenendozen. Dus bij de aanschaf van nieuwe schoenen bewaar je schoenendoos goed! 
Je krijgt deze week de folder mee en thuis vul je zelf jouw schoenendoos met spulletjes en versier je 
de doos en neem je doos mee naar school. 
 
Je hebt t/m woensdag 21 november de tijd om jouw doos in te leveren. 
De dozen gaan dit jaar naar Ghana, Irak en Sri Lanka. Ze gaan naar kinderen op scholen, in 
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. 
Veel plezier met de actie! 
Juf Astrid Eef; moeder van Kees en Freek. 
 
Oproep overblijfvrijwilligers tussenschoolse opvang de Droomwereld 
Wij zijn nog steeds op zoek naar (nieuwe) overblijfvrijwilligers. Vooral op dinsdag en donderdag is 
hulp bij de tussenschoolse opvang dringend nodig! 
 
Ouders die nog geen overblijfvrijwilliger zijn, kunnen zich aanmelden middels bijgevoegde strook. 
Om een zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden, streven wij naar twee overblijfvrijwilligers per 
groep.  
 
Wij kunnen voornamelijk nog hulp gebruiken in de volgende groepen: 
Maandag: 3B, 4A, 5, 6, 8. 
Dinsdag: 1/2A, 1/2B,  1/2C, 4A, 4B, 5, 6, 8. 
Donderdag: 1/2A, 1/2B, 1/2C, 3A, 4A, 4B, 5, 6, 8. 
Vrijdag: 1/2A, 1/2B, 1/2C, 4A, 4B, 5, 8. 
 
De tussenschoolse opvang is van 11.45 uur tot 13.15 uur. Als overblijfvrijwilliger ontvangt u een 
vergoeding voor het helpen bij het overblijven van € 7,00 per keer of € 4,50 als u van 12.00 uur tot 
13.00 uur komt helpen. Uw kind(eren) mogen op de dag dat u komt helpen gratis overblijven. Ook 
mogen jongere broertjes en/of zusjes die niet naar school gaan, met u mee tijdens het overblijven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting de Droomwereld, Petra Vermeulen  
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANTWOORDSTROOK TUSSENSCHOOLSE OPVANG 

O Ik kan meehelpen,  ................. x per week / maand* op welke dag(en):  ....................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
(*doorhalen wat niet van toepassing is) 
O Ik kan meehelpen op de volgende data:  .....................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
Voorkeur groep:  .............................................................................................................................  
Naam:  .............................................................................................................................................  
Adres:  ..............................................................................................................................................  
Postcode en plaats:  ........................................................................................................................  
Tel.:  .................................................................................................................................................  
E-mail:  .............................................................................................................................................  
 

 
Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat 
van Lumens 
 
 
Aan alle ouders van de Peuterspeelzaal, de kinderdagopvang en de groepen 1-2 van de basisschool. 
 
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop je 
met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn 
ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je de Nederlandse taal nog 
niet goed beheerst. 
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan kan je contact opnemen met 
een pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen wat nodig is en maken we een plan op 
maat. Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en werk je zo spelenderwijs aan 
zijn of haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de thema’s en de materialen die je kind 
op school of de kinderopvang gebruikt.  
 
De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Karin Lasaroms. 
 
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de pedagogisch 
medewerker van de kinderopvang of de peuterspeelzaal of rechtstreeks via mij. 
 
Met vriendelijke groet,      
 
Karin Lasaroms         
Pedagogisch ondersteuner  
 
Lumens | Postbus 2077| 5600 CB Eindhoven 
Beemdstraat 29 | 5653 MA Eindhoven 
 06 51056222  
k.lasaroms@lumenswerkt.nl | www.lumenswerkt.nl 

http://www.lumenswerkt.nl/
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