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25 okt t/m 5 nov
4 nov
7 nov
8 nov
8 nov
8 nov
8 nov
9 nov
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10 nov
11 nov
15 nov
15 nov
15 nov

Herfstvakantie
Kids meeting Kroatië-reizigers 10.00 uur
Uitwisselingsreis naar Kroatië met 6 leerlingen uit groep 7 en 8
Deze week rapport mee naar huis
Deze week Wij zien uw kind gesprekken
Start thema “Herfst/Winter” groepen 1-2-3
Start IPC thema “Missie naar Mars” groepen 6-7-8
Naschools theatertraject voor aangemelde kinderen 14.45-15.45 uur
OR vergadering 20.00 uur
Les 3 Citytrainers junior14.45-16.15 uur
Voorleeswedstrijd groepen 6-7-8
Deze week Wij zien uw kind gesprekken
Deze week de 1e levering van schoolfruit/groente
Volgende nieuwsbrief

Naschoolse sport
Woensdag 20 oktober was de eerste naschoolse sportmiddag. Het thema was
Freerunnen. De kinderen die zich hiervoor hebben aangemeld, waren erg
enthousiast en hebben fanatiek meegedaan. Het was een erg geslaagde
middag! Een keer per maand gaan we deze naschoolse activiteiten
gezamenlijk aanbieden op de woensdagmiddag voor de Wegwijzer en de
Hartevelden. Iedere maand komt een ander thema aan bod, dus iedere maand
een andere sport!

Promotieshow Star Class
Afgelopen woensdag was er voor de groepen 3 t/m 8 weer de promotieshow
van Star Class die kinderen stimuleert om hun acteertalent te laten
zien/ontwikkelen. Deze promoshow werd met veel enthousiasme ontvangen
door de kids. Ze hebben ook een aanmeldformulier mee naar huis gekregen
om zich op te geven voor een cursus van 6 lessen (waaronder een uitvoering),
die op school worden gegeven bij voldoende aanmeldingen.
We hopen op veel toekomstige acteurs dus geef uw kind(eren) op!

STREAMing though Europe!
De spanning stijgt, het is bijna zover!
De tickets zijn geboekt, alle formulieren zijn ingevuld en de kinderen (en ouders)
hebben alle benodigde informatie gekregen.
Zondag 7 november gaan de 6 kids samen met juf Harriët en juf Mieke vanuit
school met de taxi naar Schiphol en vliegen dan naar Kroatië. Ze gaan dan een
week lang samen met de kids uit de andere deelnemende landen allerlei verhalen
lezen en opdrachten maken. Ze gaan ook allerlei excursies maken om te ervaren hoe in Kroatië wordt
gewerkt aan leesplezier.
Een heel leerzame week en heel veel plezier gewenst allemaal!

EU-Schoolfruit
Jippie!! We mogen weer meedoen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma!
In de week van 15 november krijgen we weer 20 weken lang elke week 3
dagen gratis fruit en groentes voor iedereen op school.
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten
proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en
structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na
tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten
fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in
de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
We krijgen nog te horen op welke dag geleverd wordt en u krijgt dan te horen op welke dagen u uw
kind(eren) geen fruit mee naar school hoeft te geven. We zijn allemaal weer erg blij!!

Social Kids
Onze eerste activiteiten hebben we al achter de rug.
Natuurlijk volgen er meer activiteiten.
Vanaf woensdag 3 november zijn wij 1x per 2 weken
te vinden in De Grote Beemd.
Deelname is gratis, vrijwillige bijdrage is zeer welkom.
Hiermee organiseren wij weer nieuwe activiteiten.
Woensdag 3 november
Gezamenlijk paninni-kaasknakkedini maken en eten.
Daarna kun je kiezen tussen spelletjes of knutselen.
Woensdag 17 november
Escaperoom paniek in de snoepfabriek. Kun jij dit op tijd oplossen?
Woensdag 1 december
Om de decembermaand ontspannen in te gaan kun je mee doen aan een kinder yogales, gegeven door
Mayne Stage. Daarnaast maken we samen een moodboard hoe jouw favoriete feestmaand eruit ziet.
Woensdag 15 december
Bijna Kerst, dus tijd voor kersttukjes en/of kerstkaarten maken.
Waar is dit alles te doen?: De Grote Beemd, Dalemdreef 29F
Tijdstip:18:00-20:00 uur (tussen 17:00-18:00 uur zijn wij er voor al uw vragen)
Leeftijd: vanaf 8 jaar t/m 17 jaar.
Ben je enthousiast, nieuwsgierig en wil je mee doen? Stuur dan even een mailtje naar
info@socialkidstilburg.nl zodat wij weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen!

Cultuurtips Reeshofjeugd

