
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
 Agenda 

 

Week van 13-02-2023 
Ouder-kindgesprekken over het 
1e rapport 
 

Woe 15-02-2023 
1e rapport mee naar huis   
 

Vrij 17-02-2023 
Carnaval op school 
12.00 uur carnavalsvakantie 
 

Ma 27-02-2023 
Carnavalsvakantie voorbij, weer 
naar school 
 

Vrij 10-03-2023 
Nieuwe nieuwsbrief 
 

Vrij 17-03-2023 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Aankomende week staan de rapportgesprekken gepland. We willen u vragen 

om na het gesprek een vragenlijst over de school in te vullen. In iedere hal zal 

er een leerkracht aanwezig zijn om u op weg te helpen.  

Nog één week en dan vieren we Carnaval op school. De voorbereidingen zijn 

in volle gang. De hallen worden versierd en kinderen uit groep 8 bereiden zich 

voor op de verkiezing van Prins en Prinses Carnaval. In deze nieuwsbrief lees 

je meer over Carnaval op school. Wij hebben er zin in! 

 

 

 

 

 

Vrijdag 17 februari zal er een speciaal schoonmaakbedrijf, genaamd ‘De 

poetsqueens’ komen om de school te poetsen. We willen natuurlijk dat de 

school schoon is, zodat we na de vakantie fijn kunnen starten. ‘De 

poetsqueens’ komen met maar liefst 20 schoonmakers naar school. Ze zijn 

experts op het gebied van hygiëne en hebben in 2022 de Golden Service 

Awards gewonnen. U kunt dus die vrijdag op het schoolplein of in de school 

schoonmakers tegenkomen. Zij geven ook graag advies over het 

schoonmaken aan ouders, verzorgers en de kinderen. Spreek ze dus gerust 

aan! 

 

Geniet van het weekend! 

Jacky Klerkx 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10 februari 2023 



 

  

Letterfeest groep 3! 
 

Eindelijk was het zover; HET LETTERFEEST  voor de kinderen uit groep 3! Er was een bingo, een diploma, letterkoekjes en natuurlijk 

een kleine verrassing. Heel goed gedaan lieve kinderen van groep 3. Jullie zijn kanjers!  
 

 
 
 

Crea tentoonstelling 20-3-2023 komt te vervallen 
 

Beste ouders, 
 

In de schoolkalender staat dat er op maandag 20 maart 2023 een crea tentoonstelling plaats zal vinden. 
Aangezien wij dit schooljaar samenwerken met externen vanuit CKE (muziek, dans, beeldend en drama) hebben wij als school besloten 

om deze crea tentoonstelling te laten vervallen. 
 

Zo hebben we dit schooljaar al een dansvoorstelling en een tentoonstelling aan jullie met veel plezier kunnen laten zien en er volgen 
voor muziek en drama ook optredens.  

 
We hopen u natuurlijk wel graag te zien bij alle andere tentoonstellingen en optredens! Dit krijgt u uiteraard tijdig van ons te horen. 

 
    



 

 

  

10 februari stopt het schoolfruit 
 

Vrijdag 10 februari (vandaag) was de laatste dag dat er schoolfruit werd uitgedeeld! 
 

Let er dus op dat vanaf 13 februari weer dagelijks voor het eigen fruit gezorgd moet 
worden. 

 
We hebben 20 weken fruit gekregen van de EU maar helaas stopt het dan. De kinderen  
hebben met veel soorten groente en fruit kennis gemaakt en we hopen dat u hierdoor 

geïnspireerd bent. 
Volgend jaar gaan we weer proberen om mee te doen aan het schoolfruit programma. 

 

Tentoonstelling kunstwerken  
 
Afgelopen woensdag werden de knutselwerken van de kinderen tentoongesteld. De afgelopen 8 weken hebben de kinderen samen met 

juf Marian (vakdocent beeldende vorming) hard gewerkt. Ze hebben allerlei nieuwe technieken geleerd, zoals gutsen en knopen. De 
resultaten mogen er zijn, prachtige kunstwerken. 

 
 

 
 



 

 

  

Kijkuur 
 
Afgelopen woensdag, het laatste uur van de dag, was het kijkuur. Alle ouders en verzorgers waren welkom in de klassen. 
 

 
 

Samen thuis in taal 
 

Beste ouders / verzorgers voor de kleuters van groep 2, 
 

Het volgende werkboekje is “sneeuw en ijs”. 
 

Belangrijke woorden zijn: de winterkleren, de winterjas, het paar, de want, de handschoen, de das, de sjaal, de trui, de muts, sneeuwen, 
afkoelen, vriezen, bibberen, rillen, regenen, waaien, stormen, hagelen en schijnen. 

 
Juf Nasibe bespreekt op vrijdag met de kleuters voor VVE Thuis het werkboekje. 

Er zit een leuke knipplaat bij. 
 

Veel praatplezier. 
 

Groeten van juf Angelika en juf Nasibe 
 

  
 



 

 



  

Voorleesmoment in de bieb op school 
 
Bijna elke week op verschillende dagen wordt er in de bieb voorgelezen door de juffen/meesters, kinderen en mensen buiten school. Dat 

vinden we erg leuk! Tijdens het voorlezen luisteren de kinderen naar het voorgelezen verhaal.  
In de hallen wordt er aangekondigd wie er in die week gaat voorlezen. Wil jij ook een keer voorlezen? Dan kun je je inschrijven op de lijst 

bij de kleuters. Ook ouders zijn van harte welkom om voor te lezen. 
 

 
 
 

VVE thuis 
 
De kinderen werken hard met de Vrijwilligsters van Samen Thuis in Taal. Om 9.00 uur begint het voorlezen 
bij de peuters. 
 
Het thema ‘Oei ik groei’ wordt nu afgerond. In de school zijn rustige plekjes te vinden waar de vrijwilligers 
kunnen lezen met de kinderen en taalspelletjes kunnen oefenen. We hebben nieuwe spelletjes bij het 
thema ‘Oei ik groei’. 
 
Veel voorleesplezier.  
Juf Angelika 
 
 
 
 

 
 



  

Carnaval  
 
Beste ouders, 
 
Op vrijdag 17 februari vieren we weer carnaval hier op school. Alle kinderen mogen dan verkleed naar school komen. 
U bent van harte welkom om de opening te bekijken op het schoolplein om 08:30 tot 08:40 uur. 
 
Cristiano en Nisa zijn dit jaar verkozen tot prins en prinses van Carnaval 2023! 

Gefeliciteerd       
Een prins of prinses zijn is natuurlijk niet de makkelijkste taak die je kan hebben. 
Zo moeten er regels bedacht worden. Onze prins en prinses hebben er dit jaar ook heel goed over nagedacht. 
Dit zijn de regels die zijn bedacht: 

- Regel 1: woensdag 15 februari geldt de hele dag: Kom in een kleur naar school (je mag zelf kiezen welke kleur). 
- Regel 2: donderdag 16 februari geldt de hele dag: Pyjama dag!! Lekker de hele dag in je pyjama naar school! 

 
Dit is natuurlijk vrijblijvend, dus niet verplicht. 
 
Belangrijk: 

• De school is vrijdag om 12:00 uur uit en dan begint de voorjaarsvakantie. 

• Er zijn op vrijdag 17 februari géén gymlessen. Gymspullen zijn dus niet nodig. 

• Géén enge maskers & losse attributen (zwaarden/pistolen) 

• Géén confetti (snippers) en spuitbussen 

• Serpentine (slingers) mag wel       
 
 
Wij hebben er heel veel zin in! 
 
Alaaf, 
 
Alle juffen en meesters 
 
 



 

  

Gratis voetbaldag VV Gestel 
 

 



 

  

Positief reageren  
 

Door kinderen voldoende te belonen help je ze om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Belonen doe je in eerste instantie door 
kinderen complimenten te geven voor dingen die ze goed doen, wanneer ze aardig zijn of bijvoorbeeld meehelpen. Als een 
kind waardering krijgt voor de dingen die het doet of probeert, motiveert het ze om er mee door te gaan, moeilijkere 
stappen te nemen of bepaald gedrag meer te laten zien.  
 
Tips: 

o Zorg dus dat je ruim aandacht besteedt aan dat wat goed gaat: beloon positief gedrag veelvuldig. 
o Zorg dat je compliment gemeend is en ook positief klinkt. Beloon dus niet ‘om het belonen’, dan is het niet meer 

geloofwaardig. Een kind belonen omdat het zijn veters strikt terwijl het dat al maanden doet heeft niet veel zin… 
o Belonen als een kind gezellig en leuk is, lukt meestal wel. Maar het gaat er juist om dat je ook als een kind lastig is, of 

als dingen wat minder soepel lopen dat je dan elk positief (gewenst) gedrag wat je wel ziet, blijft belonen. Als het 
kind daarnaast aandacht vraagt door negatief gedrag, negeer dat dan. Zo zal het negatieve gedrag af gaan nemen. 
Een kind leert zo dat het aandacht krijgt als het positief gedrag laat zien en niet als het zeurt of jengelt.  

o Zorg bij belonen dat het concreet is: beschrijf wat je goed vindt en waarom. Zo heb je nog meer kans dat een kind het 
positieve gedrag een volgende keer herhaald.  
“Wow Jasper, je hebt je jas aan de kapstok gehangen, je schoenen eronder gezet en zelfs je tas leeggemaakt. Dat 
noem ik nog eens opruimen! Heel fijn, zo hebben we meer tijd om te spelen”. 

o Beloon ook kleine stapjes: wacht niet op het eindresultaat. Als een kind iets probeert of een begin van gewenst 
gedrag laat zien dan kun je dat stukje al belonen.  

o Belonen met een cadeautje is af en toe leuk maar moet geen gewoonte worden!  
 
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust telefonisch of via e-mail contact met mij op. 
 
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht.  Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 
13 jaar is een voorziening uit de sociale basis en is dus gratis voor ouders. 
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. 
 
 
Tot ziens,  
Mia van der Heijden 
m.vd.heijden@lumenswerkt.nl 
tel: 06-51058857 
 

 
 

 

mailto:m.vd.heijden@lumenswerkt.nl


NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Janneke Bogaerts 

Februari 2023 

 
 
 

 

 
LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

Leesweken Kinderjury 8 februari t/m 

9 april 

Alle kinderen in Nederland van 6 t/m 12 

jaar vormen samen de Kinderjury en 

bepalen met elkaar welk boek het 

beste boek is en de belangrijkste 

lezersprijs voor kinderboeken in 

ontvangst mag nemen. De Kinderjury is 

de enige prijs voor kinderboeken 

helemaal door kinderen zelf bepaald. 

Kinderen kunnen hun favoriet kiezen 

tijdens de Stemweken van 10 tot 24 

april. Meer informatie zoals de tiplijsten 

kun je vinden op deze pagina. Past het 

boek bij jou? Leen hem dan bij de 

bibliotheek. Stemmen jullie mee? 

 

 DIGITALE GELETTERDHEID 

 
Bereslim 

Als je het samen lezen van een gewoon 

boek eens af wil wisselen met een digitaal 

boek dan kun je met je bibliotheekpas 

gebruik maken van de digitale 

prentenboeken van Bereslim. Op de site 

van Bereslim staan boeken voor kinderen 

van 2-7 jaar. Wil je weten hoe dit werkt? 

Kijk dan deze video. 

 
 
 
 
 
 
 
TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 

 

The language lions 

Wanneer Nederlands niet je thuistaal is 

en je wil je kind de kans geven om de 

Nederlandse taal te leren kun je een 

workshop volgen van ‘The language 

lions’. Kijk voor meer informatie en het 

bestellen van kaarten op deze pagina.  

 

 

 

 

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/kinderjury.html
https://www.youtube.com/watch?v=zyROBROtEAw&t=1s
https://eindhoven.op-shop.nl/1232/the-language-lions

