
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Visie  Agenda 

 

Vrij 14-10-2022  
14.45 uur tentoonstelling 
Kinderboekenweek 
 

Vrij 21-10-2022 
12.00 uur herfstvakantie  
 

Ma 31-10-2022 
Weer naar school 
 

Vrij 04-11-2022 
Nieuwe nieuwsbrief  
 

 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Woensdag was de studiedag en waren alle kinderen lekker vrij. De juffen en 

meesters hebben hard gewerkt. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over onze 

visie op onderwijs. Waartoe dient ons onderwijs? Hoe wordt er geleerd? Hoe willen 

we lesgeven? Als de visie af is delen wij deze met jullie.  

We merken dat de coronabesmettingen toenemen. We willen jullie vragen de 

kinderen te testen als ze klachten hebben. Verder in deze nieuwsbrief vindt u 

hierover meer informatie. Op de website www.rijksoverheid.nl kunt u betrouwbare 

informatie vinden.  

 

Fijn weekend! 

Jacky Klerkx 
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Nieuwe ronde Wereld met lef: wat is jouw idee voor een betere, mooiere wereld? 
 
 

Wat betekent het om anno 2022 een wereldburger te zijn? En wat heb je 
daarvoor als leerling in je rugzak nodig? Bij SKPO leren we leerlingen om 
kritisch naar zichzelf te kijken en we stimuleren hun nieuwsgierigheid naar 
de ander door hun perspectief te verbreden. We gaan respectvol en open 
met elkaar om en we maken gebruik van de kracht van diversiteit. 
 
Omdat we gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar en samen 
verantwoordelijk zijn voor een betere wereld heel belangrijk vinden, 
richtten we in 2021 het fonds Wereld met lef, powered by SKPO op.  
 
Heb jij een goed idee? 
Twee eerdere aanvraagrondes leverden prachtige plannen en ideeën op, 
waarvan een aantal inmiddels gerealiseerd is. Bijvoorbeeld de onlangs 
geopende Boterhammenbar op basisschool Rapenland. Of het 
drukbezochte Cultureel Kinderfeest op De Troubadour, waar de hele 
school én buurtbewoners samen diversiteit vierden (foto). In Son en 
Breugel organiseert de leerlingenraad van De Harlekijn binnenkort een 
opruimwedstrijd, op basisschool Karel de Grote wordt een speluitleen 
opgezet en bij De Achtbaan mozaïekt heel de buurt mee aan een 
vriendschapsbankje. 

 
Wil jij op of rondom jouw school ook een werelds idee met lef realiseren? Dan dagen we je – leerling, collega en ouder – 
uit om na te denken over hoe we het beter kunnen doen met elkaar. Maak een plan en stuur het in voor 5 november. Wie 
weet kiest de jury het idee uit zodat het werkelijkheid wordt!  
 
Alles wat je verder moet weten vind je op www.skpo.nl/wereldmetlef. 
 
 
 

Pedagogische ondersteuning Mia van der Heijden 
 
Mijn naam is Mia van der Heijden. Ik werk bij Lumens als pedagogische ondersteuner.  
 
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 omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst. Of je hebt vragen 
over de opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld over wat je mag verwachten op welke leeftijd, wat kan je 
doen als een kind niet luistert of hoe ga je om met social media. Met dit soort vragen kan je bij mij 
terecht om samen een antwoord te vinden. 
  
Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een voorziening uit de sociale basis en is 
dus gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten.  
 
Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind en je hebt alledaagse vragen over je kind? Dan kun je contact 
opnemen met mij en dan kijken we samen wat nodig is.  
 
Hartelijke groet,  
 
Mia van der Heijden 
06 51058857  
m.vd.heijden@lumenswerkt.nl   
 

    

https://www.ed.nl/eindhoven/zelf-je-trommeltje-vullen-bij-de-boterhammenbar-kinderen-kwamen-soms-zonder-ontbijt-naar-school~a0e9c0d29/
http://www.skpo.nl/wereldmetlef
mailto:m.vd.heijden@lumenswerkt.nl


 

 

Corona 
 
We merken dat de coronabesmettingen toenemen. We willen jullie vragen de kinderen te testen als ze klachten hebben.  
 
Positieve testuitslag met coronaklachten 

• U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. U telt vanaf het moment dat u klachten kreeg. Dat is dag 0. 

• U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer van deze klachten: 
o koorts; 
o hoesten; 
o keelpijn; 
o benauwdheid; 
o neusverkouden. 

 
Positieve testuitslag zonder coronaklachten 
Had u geen klachten toen u een zelftest deed of werd getest bij de GGD? En kreeg u daarna ook geen klachten? Dan zijn dit de 
isolatieregels:  

• U gaat 5 dagen in isolatie. U begint met tellen vanaf de datum van de test. Dat is dag 0. 

• Krijgt u tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona? Dan begint u opnieuw met tellen vanaf de dag dat u klachten krijgt. 
Dat wordt dan dag 0. U blijft minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie.  

• U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer van deze klachten: 
o koorts; 
o hoesten; 
o keelpijn; 
o benauwdheid; 
o neusverkouden. 

 
Op de website www.rijksoverheid.nl kunt u meer betrouwbare informatie vinden. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook naar school 
bellen.  
 

 

Kerstviering  
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ook dit jaar willen we op school weer een gezellige kerstviering 
organiseren voor de kinderen. 
Heeft u zin en tijd om mee te denken (enkele maandag en/of dinsdagen na schooltijd) en/of te helpen? 
Laat het dan weten aan juf Wendy (groep 1/2A) of juf Ilona (Taalplusklas). 
 

Doeboek van Wonka podia  
 

Alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben deze week een doeboek van Wonka Podia 
gekregen. Wonka Podia is een nieuw samenwerkingsverband tussen zes podia uit de 
Brainportregio. 
 
De naam WONKA is geïnspireerd op de directeur van de beroemde chocoladefabriek: Willy 
Wonka. Een naam, die voor velen tot de verbeelding spreekt en een bepaald gevoel oproept. Het 
personage Wonka brengt de wereld in verwondering en is een dwarse pionier voor wie de 
verbeelding vooropstaat. Hij maakt met zijn innovatieve snoepgoed het onmogelijke mogelijk. 
En dat is precies hoe de podia hun samenwerking willen inrichten en wat zij voor ogen hebben. Zij 
willen samen op innovatieve, vooruitstrevende wijze de wereld van theater wijder open zetten 
voor iedereen wie dat wil. 

 
Nu onze theaters weer open zijn, is dit ook hét moment om onze samenwerking verder te verstevigen en vorm te geven. Zo gaan we 
elkaar meer (live!) ontmoeten, meer kennis en ervaringen delen, en samen kijken hoe we nog meer kunnen leren. 
 
In het doeboek staan verschillende creatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld het maken van een masker of een eigen muziekinstrument. In 
het midden van het doeboek is een kalender met de verschillende activiteiten van dit schooljaar. Neem gerust eens een kijkje in het 
theater en veel plezier met het doeboek! 

http://www.rijksoverheid.nl/


 

 

Kinderboekenweek 
 

Afgelopen donderdag hebben we samen de Kinderboekenweek geopend. Dit jaar is het thema: Gi-ga-groen! Er staan dus 
kinderboeken over dieren en natuur in de spotlight. 

 

 

 
 

Volgende week vrijdag 14 oktober bent u na schooltijd van harte welkom om de gemaakte werkjes rondom de 
Kinderboekenweek, Gi-ga-groen! te komen bewonderen. De gemaakte werkjes worden tentoongesteld in de speelzaal. 

Bent u er ook?! 
 

 
 
 

 
 



 

  

VVE thuis 
 
Beste ouders / verzorgers van groep 2. 
 
Woensdag 28 september is de uitleg over het werkboekje VVE thuis geweest. 
Fijn dat er ouders kwamen om vragen te stellen.  
Woensdag 12 oktober krijgen de kinderen het boekje mee naar huis. 
Rita heeft het verhaal van de spinnentaart voorgelezen! 
We gaan ook een versje leren: 
 
Plof daar valt een eikeltje 
Op het zachte mos 
Honderdduizend blaadjes  
Dwarrelen door het bos 
Honderdduizend paddenstoelen 
Groeien in het mos. 
Kinderen dat betekent 
Het is herfst in het bos. 
 
Veel praatplezier. 
 
Groeten van juf Angelika. 
 

  
 

Samen Thuis In Taal 
 
Beste ouders / verzorgers en vrijwilligers, 
 
We zijn weer begonnen! 
Ze lezen voor bij de peuters en de kleuters. 
Ze lezen samen met een paar kinderen uit groep 3 en 4. 
 
Veel voorleesplezier. Groeten van juf Angelika.  
 

   



 

 

Informatie lessen Nederlands Ouders en Taal  
 

 

 

De lessen zijn weer begonnen. 

Voor meer informatie kijk op TAALKRACHT.NL 

Maandagochtend van 9.00 uur – 12.00 uur. 

Juf Jeanne is de nieuwe docent. 

 

Veel succes met de taalles, juf Angelika. 

 

 

 

 

 

AANMELDEN 

Digitaal aanmelden kan via : 

https://taalkracht.nl/  

Hier vind je alle informatie over 

Taalkracht. 

Als je doorklikt naar ”Ik wil leren” zie je onderaan de pagina  “meld je hier aan” en 

kom je bij het aanmeldformulier. 

Wil je meteen naar aanmelden dan kun je op deze link klikken  

https://fd8.formdesk.com/summacollege/aanmeldentaalkracht  

Belangrijk om in het lege veld duidelijk de naam van de basisschool te vermelden, 

zodat onze administratie weet bij welke groep de aanmelder thuishoort. 

 

https://taalkracht.nl/
https://fd8.formdesk.com/summacollege/aanmeldentaalkracht


  



NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Janneke Bogaerts 

Oktober 2022 

 
 
 

 

 
LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

 DIGITALE GELETTERHEID 

 
App van de maand 

Bas en muis, Planten een zaadje is een 

interactief verhaal over het groeien van 

een plantje. Leuk om voor te lezen of om 

te luisteren naar de ingesproken versie. 

Op iedere pagina kun je zelf dingen in 

beweging zetten, geluid laten maken of 

verschuiven. 

Deze app is gratis verkrijgbaar in de 

Appstore en is geschikt voor kleuters.  

 

 

 

 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

Bieb Familie Festival 

Kom je ook? Kijk voor meer informatie op 

deze pagina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 2022:  

Gi-Ga-Groen! 

De Kinderboekenweek van 5 t/m 16 

oktober heeft dit jaar als thema: Gi-Ga-

Groen. Buiten is er van alles te 

ontdekken en te doen maar ook in 

boeken kun je op ontdekkingstocht. 

Leer bijzondere dierenweetjes in 

informatieve boeken, dompel je onder 

in spannende verhalen over woeste 

buitenavonturen of verwonder je over 

prachtige natuurillustraties in 

prentenboeken.  

De schoolcollecties zijn weer 

aangevuld met prachtige Gi-Ga-

Groene boeken. Neem snel een kijkje 

in jouw schoolbibliotheek.  

 

https://apps.apple.com/nl/app/bas-en-muis-planten-een-zaadje/id1219959101
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/festival.html

