
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Einde schooljaar Agenda 

 

Vrijdag 22-07-2022 
12.00 uur zomervakantie 
Laatste nieuwsbrief  
 

Maandag 05-09-2022 
Start schooljaar 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s), 

Het schooljaar zit erop! Het is vakantie! Dit is de laatste nieuwsbrief van het 

schooljaar. 

Afgelopen maandag was de doorschuifmiddag. De kinderen hebben kennis gemaakt 

met hun nieuwe leerkracht(en). Sommige kinderen hebben kennis gemaakt met 

nieuwe kinderen die volgend schooljaar starten. Veel kinderen vonden het 

spannend. Gelukkig was het een gezellige ochtend. 

Zoals jullie al weten breiden we volgend schooljaar ons team uit met één nieuwe 

leerkracht; juf Wendy. Juf Wendy gaat lesgeven in groep 1-2A. Alle leerkrachten die 

nu op school werken en volgend schooljaar niet voor een groep staan, voeren 

volgend schooljaar andere taken uit. Ze geven bijvoorbeeld les aan kleine groepjes 

kinderen. 

De collega’s van Korein werken de hele zomervakantie op school. Bij calamiteiten in 

de vakantie kunnen jullie met hen contact opnemen. Zij zullen de boodschap aan mij 

doorgeven. Jullie kunnen mij ook mailen (j.klerkx@skpo.nl). Ik zal regelmatig mijn 

mail lezen in de vakantie. 

Namens het hele team wens ik jullie een fijne vakantie toe. Maandag 5 september 

zien we elkaar weer. 

Groetend, 

Jacky Klerkx 
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Schoolfruit  
 

Volgend schooljaar mogen we weer meedoen aan het schoolfruit.  
School ontvangt het schoolfruit van 05-09-2022 tot en met 10-02-2023. 

De dagen waarop we schoolfruit ontvangen zijn nog onbekend. Zodra dit bekend is, stellen wij jullie op de hoogte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tips van onze mediacoach Janneke 
 

Bekijk samen met je kind voorleesfilmpjes in het Nederlands, Pools, Turks of Arabisch. Met meer dan 500 prentenboeken is er voor 
ieder kind wel iets leuks bij! 

 Klik op deze link: https://www.jeugdbibliotheek.nl/meertalige-voorleesfilmpjes.html 
 

Tips voor thuis. Hoera! Het is zomer! 
Scan de QR-code! 

 
    

Bedankt! 
 

Supermarkt Izmir heeft wat boodschappen voor het kamp van groep 8 gesponsord. Nogmaals bedankt! 

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/meertalige-voorleesfilmpjes.html


 

  

VVE thuis 
 
Beste ouders,  
 
Voor VVE thuis hebben de kleuters het boekje over water en de zomer mee naar huis gekregen. 
 
Wat kun je hiermee veel doen! 
 
Belangrijke woorden zijn van water zijn: water, kraan, druppel, huis, keuken, douche, badkamer, slaapkamer, toilet, beker, rietje, en de 
spons.  
 
Je kunt water in huis gaan zoeken. Waar is water voor nodig? Denk maar aan koken, drinken en wassen. Je kunt ook de planten water 
gaan geven.  
 
Kijk maar eens naar   het verhaaltje “verven”. Je kunt de plaatjes uitknippen en dan weer in de goede volgorde leggen.  
Op de praatplaat “Ven” is veel te zien. Je ziet ook losse stukjes van de hond, de kikker, de muis, de zon, de vis en het meisje dat nat is. Die 
mag je uitknippen en op de plaat terug leggen.   
 

Visje, visje in het water 
Visje, visje in de kom 
Visje, visje kan niet praten 
Visje, visje keer je eens om 

 
Veel plezier met de praatplaat “strand”. 
Hebben jullie het ijsje al gevonden? 
 
Belangrijke woorden van de zomer zijn: de zomer, het weer, de zon, de schaduw, het water, de boom, de bloem, bloeien, groeien, binnen, 
buiten, warm en koud. 
 
Op de praatplaat van de zomer is van alles te zien. Vissen, duiken, picknicken, zwemmen, scheppen, overgooien, zonnebaden, vliegen, 
roeien, schommelen, glijden en uitrusten. 
Het versje dat erbij hoort gaat zo: 
 

Zonnetje, zonnetje, zonnetje 
Kom nu maar op mijn balkonnetje 
Zonnetje lief, zonnetje fijn 
Wil jij mijn vriendje zijn? 

 
Veel praatplezier.  
En een fijne vakantie toegewenst. 
 
Juf Angelika. 
 
 

 
 



 

Voorleesdag  
 

Op woensdag 6 juli vond de voorleesdag plaats. De kinderen werden voorgelezen door de juffen en meesters. 
 

 
 



 

  

Hulp gevraagd voor de kindervakantieweek 
 
Lieve kinderen, 
Beste ouders/ verzorgers, 
  
De kindervakantieweek komt er weer naar Genderdal! Van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september, van 12u30 tot 17u30, 
kunnen kinderen uit groep 3 t/m 8 komen spelen op het speelterrein aan de Mendelssohnlaan. Toegang is €5 voor een week en €2 voor 
een dag. Kinderen, kom die week gezellig spelen en knutselen!  
  
Ouders, verzorgers en oudere broers en zussen, help ons er een topweek van te maken! Vrijwilligers regelen de kindervakantieweek. 
Hiervoor is jouw hulp nodig. Alleen dan kunnen alle activiteiten en alle dagen doorgaan. Kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben hierover ook 
een flyer gekregen.  
  
Waarmee kan ik helpen bij de kindervakantieweek? 
Help de kindervakantieweek één of meer middagen (12u30-17u30) bij: 

• De activiteiten, zoals toezicht houden of kinderen helpen bij hutten bouwen. Vooral op maandag 29 augustus, dinsdag 30 
augustus en vrijdag 2 september. 

• Het opbouwen en afbreken, zoals hekwerk opzetten, tent en activiteiten opbouwen. Vanaf vrijdagmiddag 26 augustus wordt het 
terrein opgebouwd. Zaterdag 3 en zondag 4 september breken we het terrein weer af.  

• De faciliteiten en catering, zoals klaarmaken van fruit snacks, drinken, schoonmaken en opruimen.  
  
Hoe meld ik me aan om te helpen? 

• Stuur een mail naar stichting.oog@chello.nl met uw naam, telefoonnummer, de dagen dat u kunt helpen en waarmee u wilt 
helpen. Of  

• Kom op dinsdagmiddag 25 juli of donderdagmiddag 27 juli tussen 13uur en 16uur langs in de infowinkel Genderdal, 
Brucknerplein 3.  
 

Namens de organisatie, vrijwilligers en - vooral - de kinderen, ontzettend bedankt! 
  
Wat kunnen kinderen doen bij de kindervakantieweek? 
De kinderen kunnen veel verschillende activiteiten doen bij de kindervakantieweek. Denk aan kabelbaan, 
klimmen, springen, varen (buiten het terrein), balspellen, zeskamp, knutselen en meedoen met de 
talentenjacht (bonte avond). Buurtinfowinkel Genderdal organiseert de kindervakantieweek. Meer info: kijk 
op https://fb.me/e/21EX5eOob (of scan de qr-code).  
 
 
Reinier Veld (vader van Lars uit groep 5 en Niels uit groep 3).  
 

 

Groep 8 
 

Wat een fantastisch afscheid heeft groep 8 gehad. Op kamp waar we heel erg genoten hebben! 
 

De musical Jungle Beat, wat deed de groep het goed! En dan het spetterende afscheid met een erehaag door alle kinderen en uitglijden 
via de waterglijbaan! 

 
Tot ziens groep 8! Heel veel succes en plezier op het Voortgezet onderwijs! 

 
Een hele fijne vakantie allemaal. 

    

mailto:stichting.oog@chello.nl
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F21EX5eOob&data=05%7C01%7C%7C2600451306724f14a40208da68421818%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637936930331989903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6fPNcFy4gKOUzrzjNXCOy%2B8DEViTJfDpQsyuimljZ3g%3D&reserved=0


NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Janneke Bogaerts 

Juli 2022 

 
 
 

 

 
LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

 DIGITALE GELETTERHEID 

 
App van de maand 
 
Sand Draw (Zand Tekening Kunst) 

Sand Draw is een simpele, maar leuke 

app die je in staat stelt te doen alsof je in 

realistisch zand tekent. Je lijkt wel de 

zandtovenaar! Laat je kind lekker 

uitproberen en vormen maken. En 

daarna? Het wordt nóg leuker als je 

samen ook in echt zand gaat tekenen. 

Geen strand in de buurt? Pak een platte 

schaal met zand erin en geef er wat 

schelpen bij. 

Beschikbaar voor zowel Android als iOS. 

Kosten: gratis  

 

 

 

 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 
 
Zomerprogramma 

Zin in een creatieve workshop of leuke 

activiteit deze zomer? Of je nu wil leren 

tekenen, vloggen, sieraden maken of 

kaas maken op een boerderij, er is van 

alles mogelijk. Kijk op deze pagina en 

reserveer je kaartjes.  

En vergeet niet om je kaarten te 

reserveren voor ‘WEET IK VEEL! festival 

op Strijp-S. 

Fijne zomervakantie! 

 

 

 

Lezen is leuk! 

Zit je kind in groep 3 of 4? Dan krijgt je 

kind een doeblad van de Bibliotheek 

Eindhoven. Op dit blad staan puzzels 

en spelletjes en kun je (samen) 

doorlezen in de vakantie. Zo loopt je 

kind in de zomervakantie geen 

achterstand op.  

Heeft je kind geen doeblad ontvangen? 

Vraag het na bij de leerkracht, haal een 

exemplaar bij een vestiging van de 

Bibliotheek of download het op onze 

website. Zit je kind in groep 5 t/m 8 dan 

kun je hier het doeblad

 
downloaden of ophalen bij de 

Bibliotheek.  

Extra tip voor groep 1-2-3! 

Tijdens de vakantieperiode krijg je 
gratis toegang tot alle 
BereslimmeBoeken.  
Behalve toegang tot de bijna 100 
digitale prentenboeken, vind je in het 
Bereslimaanbod speciaal voor de 
beginnende lezers acht nieuwe AVI-
boeken. 
 
Hoe log je in? 
Ga naar: 
https://next.bereslim.nl/login/login  
Gebruikersnaam: bereslim102066 
Wachtwoord: LeesAvontuur2022 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.KalromSystems.SandDrawLite&hl=nl&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/zand-tekenen-sand-draw-art/id624591476
https://eindhoven.op-shop.nl/?tags%5B%5D=144&search=
https://www.weetikveelfestival.nl/programma2022.html
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/vakantielezen.html
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/vakantielezen.html
https://next.bereslim.nl/login/login

