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Onderwijsmarkt 
Tijdens de 10-minutengesprekken van maandag 7 en dinsdag 8 oktober is er in de Babbelhof 
wederom een onderwijsmarkt. Op de onderwijsmarkt staan de volgende kraampjes met informatie: 

 Vincent van de Groenenberg / naschools sporten. 

 Lumens (Laila Bouayachi) / Pedagogische Ondersteuning (0- 6 jaar). Alleen dinsdag 8 okt. 

 Logopedie praktijk Heleen van de Veerdonk / therapie en advies aan kinderen die problemen 

ondervinden op het gebied van spraak, taal, afwijkende mondgewoonten, gehoor en eet- en 

drinkproblemen. 

 Sanne Coppelmans / taal in blokjes. Dit is een interventie methode voor kinderen die moeite 

hebben met lezen en/of spelling. Op de Onderwijsmarkt kunt u Sanne vinden met de 

materialen van deze methode en kunt u terecht voor zowel vragen over lezen als spelling in 

combinatie met Taal in Blokjes. 

 Leoni van Dijk en Loes Huijbers van Knegt & Bungelaar Kinderfysiotherapie / zij onderzoeken 

en behandelen kinderen met motorische, orthopedische en/of andere problemen.   

 Nancy van Aarden / Stap voor stap kinderergotherapie. 

 Judith Sonneveld, beeldend vaktherapeut / d.m.v. opdrachten met allerlei creatieve 

materialen leren kinderen zichzelf beter begrijpen (en hun ouders ook), ontdekken ze hun 

emoties of werken ze door obstakels heen. Hun zelfvertrouwen groeit en ze kunnen zich 

weer meer ontspannen ontwikkelen.  

OKTOBER  

 Donderdag 3 oktober Studiedag. Alle kinderen vrij 

 Maandag 7 oktober 10 minutengesprekken + Onderwijsmarkt 

 Dinsdag 8 oktober 10 minutengesprekken + Onderwijsmarkt 

 Donderdag 10 oktober Tentoonstelling Kinderboekenweek 14.30u- 15.00u 

 Vrijdag 11 oktober 2e training marathon 

 Zondag 13 oktober Marathon Eindhoven 

 Maandag 14 t/m maandag 21 oktober Herfstvakantie 

Dinsdag 22 oktober Start thema ‘Familie’ groep 1-2 

Vrijdag 25 oktober Creamiddag groep 3-4 

Maandag 28 oktober Start vervanging deel bibliotheekcollectie 

Woensdag 30 oktober Contactouder bijeenkomst groep 1-2-3 

  

NOVEMBER  

Vrijdag 1 november Creamiddag groep 5-6 

Donderdag 7 november Thema avond eigenaarschap 20.00u. 

Donderdag 7 november Open podium groep: 1-2RM, 3N, 4VD, 6JE, 7L en 8E van 14.00u-15.00u 

Vrijdag 8 november  Open podium groep: 1-2K, 4N, 5M, 7S en 8I van 14.00u-15.00u 

Donderdag 14 november Open podium groep: 1-2SS, 3A, 5NE, 6S en 8BC van 14.00u-15.00u 



 Yvonne Verhoeven en Yvonne Aerts van Bijzonder & Wijs en Kies3coach / Begeleiding van 

kinderen en ouders tijdens en na scheiding. Alleen dinsdag 8 okt. 

 ZRT / Zij begeleiden leerlingen die moeite hebben met technisch, begrijpend en studerend 

lezen, rekenen en spelling. Zij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerling zodat 

hij/zij vertrouwen in zichzelf krijgt. Ze doen dit door samen te werken met de leerling, ouders 

en de leraar want dan wordt de kans op slagen groter. 

 Rots en Watertraining / Training die op school gegeven wordt aan de groepen 5 t/m 8. De 

kinderen leren in de training o.a.: op jezelf vertrouwen, grenzen aanvoelen en grenzen 

aangeven, ervaren hoe jouw gedrag overkomt op anderen, voor jezelf opkomen, 

impulsbeheersing, kracht en rust in je lichaam ervaren, angst overwinnen en doorzetten…en  

nog veel meer. Alleen maandag 7 okt. 

 Breinbrekers ?  

 
Kinderboekenweek 

 
Dinsdag is de Kinderboekenweek gestart met de voortelling ‘Op de step in een luchtballon’ door Mijn 
Sterke producties. De komende weken wordt er veel aandacht gegeven aan het thema ‘Reis mee’. 
Dit is het thema van de Kinderboekenweek. Alle groepen hebben een boek gekregen waar de 
leerkracht uit voorleest en hier zullen ook activiteiten aan verbonden zijn.  
 
Op donderdag 10 oktober is er een tentoonstelling en mogen jullie een kijkje komen nemen in de 
klassen. Jullie gaan dan mee op reis! 
  

Vervanging deel bibliotheekcollectie 

Binnenkort is spilcentrum Gerardusplein aan de beurt voor de 
tweejaarlijkse vervanging van 33% van de collectie. Er is een vrij strakke 
planning gemaakt om deze vervanging voor te bereiden, dus het is van 
belang om dit zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. We hebben daar 
uw hulp bij nodig.  

Alle uitgeleende boeken dienen vóór 28 oktober ingeleverd te zijn. Helaas is 
het dan ook even niet mogelijk om nieuwe boeken mee naar huis te nemen. 
Alleen dan kan de bibliotheek alles goed inventariseren en ervoor zorgen 
dat we straks een collectie boeken hebben die weer helemaal up-to-date is. 
Zo kunnen de kinderen straks weer heerlijk lezen in de nieuwste boeken. 
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De Marathon van EINDHOVEN  

Zondag 13 oktober zullen ongeveer 
300 meisjes, jongens, teamleden en 
ouders van ons spilcentrum 
deelnemen aan de marathon van 
Eindhoven.   

Wij zijn als school reuze trots op deze 
grote deelname. 
Uiteraard hopen wij ook op veel 
support van u langs de route om de 
lopers aan te moedigen.   

De eerste training was een groot succes en erg leuk om te doen. Volgende week vrijdag 11 oktober is 
de volgende training in het parkje naast de kerk. (tussen 14.00u en 15.00u) 
 
Verder bieden wij u de gelegenheid om op de dag van de marathon samen te verzamelen bij de Food 
Gallery, uw aanwezigheid daar is geheel op vrijwillige basis. 
 
De organisatie op zondagmorgen voor de 5km lopers  
· 9.00u aanwezig zijn in de Food Gallery Stratumseind 77 5611 ER Eindhoven   
· Om 09.15u met z’n allen naar de warming up. 
· Om 09.45u start de AON City Run op de Geldropseweg.  
· Aan het einde van de run kun je de spullen weer ophalen bij de Food Gallery. 
 
De organisatie op zondagmorgen voor de 1,6 km lopers  
· 10.30u aanwezig zijn in de Food Gallery op Stratumseind 77 5611 ER Eindhoven   
· Om 10.45u met z’n allen naar de warming up. 
· Om 11.15u start daar de Mini Marathon 1 mijl vanaf het 18 septemberplein. 
· Aan het einde van de run kun je de spullen weer ophalen bij de Food Gallery.  

Voor de routes en verdere informatie over de marathon verwijzen we u naar de 
website:www.marathoneindhoven.nl   

Met vriendelijke groeten, 
Mark Verhees, Daan Janssen, Vincent van den Groenendaal  
 

 

 

 

 

 

 



Voorstellen stagiaires Fontys Pabo 

Groep 3N: 
Beste ouders, 
Ik zou mezelf graag willen voorstellen. Mijn naam is Dimphy en ik ben 21 jaar 
oud. Ik ben vorig jaar begonnen aan de opleiding Pabo op Fontys Hogeschool 
Kind en Educatie Eindhoven. Momenteel zit ik in het tweede leerjaar en loop 
ik stage in groep 3 bij juffrouw Nanja. Ik zal hier elke maandag en dinsdag te 
vinden zijn. Naast mijn studie werk ik bij de Albert Heijn en in een restaurant. 
Verder vind ik het erg fijn om met familie en vrienden af te spreken. Ik kijk 
vooral uit naar een jaar waarin ik veel zal leren en veel plezier zal hebben. Als 
u vragen heeft, stel ze dan gerust. 

 
 
Groep 4N: 
Hoi iedereen! 
Ik ben Minou en ik zit in het vierde leerjaar van de pabo in Eindhoven. 
Op maandag en dinsdag loop ik stage in groep 4 bij juf Nynke. Naast 
studeren houd ik me graag bezig met muziek, sport en het kijken van 
documentaires. In het weekend doe ik graag leuke dingen met 
vrienden en familie. Ik kijk er erg naar uit om de school, de kinderen en 
ouders te leren kennen.  Mocht je vragen hebben of een gezellig 
praatje willen maken, loop gerust binnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws van Lumens 
 

 
 
 
OPVOEDEN IS SAMENSPEL  
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk en leuk, maar soms ook moeilijk. 
Opvoeden hoef je niet alleen te doen: Opvoeden is samenspel. 
Wij weten dat je het al supergoed doet. Daarom maken wij graag gebruik van de Week van de 
Opvoeding om: 
 
ALLE OUDERS EEN COMPLIMENT TE GEVEN! 
Voor praktische tips over opgroeien en met alle mogelijke (opvoed)vragen kun je bij mij terecht.  
Je kunt me altijd bellen of aanspreken. 
Tot ziens,  

       
Laila Bouayachi 
06 20478620  
l.bouayachi@lumenswerkt.nl  
 

 
 

 
 

 
Voorleestips 
 

mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl


Een boek kiezen 
In de boekwinkel en bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt 
boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. Denk eens aan de 
volgende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt uw kind zindelijk of leert 
het zelfstandig naar de wc te gaan. 

Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan. 
Ook in de boekwinkel kan men u boeken tonen over speciale 
onderwerpen. 
 
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen 
en telkens opnieuw weer prachtig vinden. U hebt misschien zelf al 
lang genoeg van het boek, maar u weet dat herhaling erbij hoort. 
Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel 
mogelijk uit te halen. 
 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te zijn als u 
elke keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te 
hebben: het thema, de personages of hebben de kinderen zelf wel eens 
zoiets meegemaakt? 
 
Voorleesrituelen 
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! 
Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse 
voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse 
plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op 
storingen. Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, 
praten en lachen. 
 
Voorlezen met stemmetjes 
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is helemaal 
niet nodig om u extra in te spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is 
dat nog niet zo aan de orde. Als u langzaam voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens het 
voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u vaak veel beter de toon en zal uw kind goed begrijpen wie 
er in het boek iets zegt. 
 
Te moeilijk of niet? 
Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of boekwinkel, titels van 
prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van uw kind. Dan nog kan het zijn dat u 
aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is. 
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk mag zijn. Als u het 
meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u de meeste kans dat uw kind 
door een boek geboeid wordt. 
 
Voorspel samen het verhaal 
Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat 
er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks 
leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen. 
 
Moeilijke woorden 
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak 
wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje 



bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kunt u 
ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de 
ontwikkeling van het taalgebruik. 
 
Laat uw kind vertellen 
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind 
praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie over 
het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft 
uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen. 
 
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal beter 
begrijpen. 
 
Voorbereiding op het voorlezen 
Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar 
het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind bedenken waar het boek over 
zou kunnen gaan. 
 

 
 
  



NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK 
 
Leesplezier 
Tijdens de Kinderboekenweek en herfstvakantie, van woensdag 2 tot en  
met zondag 20 oktober, vindt het Bieb Familie Festival plaats. Er is dan 
van alles te doen in de Bibliotheek Eindhoven en Waalre. Het thema van 
het festival is ‘Reis mee’. 
 
Dus kom met het hele gezin langs en doe mee! Bouw je eigen 
zweefvliegtuig, doe mee met de workshop Vloggen & YouTube, kom naar 
de voorstelling van Gonnie & Gijsje of naar één van de vele andere 
activiteiten. 
 
Kinderen gratis lid 
Wist je al dat kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn van de Bibliotheek? Gun je 
kind de leukste boeken en leg daarmee de basis voor een leven lang lezen en leren met plezier. Er 
valt een wereld te ontdekken in de bieb! 

 

 
Digitale geletterdheid 

 
FIFA20 en Fortnite: kinderen en gamen. 
Games zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de gemiddelde 
woonkamer van ouders met kinderen. Maar is gamen nu goed of slecht 
voor je kind? En wat zijn de effecten van gamen? 
 
Ouders en kinderen zijn zondag 20 oktober vanaf 13.00 welkom op een 
informatiemiddag om bovenstaande vragen te bespreken. Erno Mijland, specialist gaming en 
gameverslaving, gaat om 14:00 in gesprek over media- opvoeding en gamen. Uiteraard zijn er ook 
spelcomputers waar ouders en kinderen realtime Fortnite en FIFA20 kunnen spelen tegen elkaar. 
Aanmelden en tickets €15 (ouder + kind)  via de website:   
https://eindhoven.op-shop.nl/2824/fifa-en-fortnite-kinderen-en-gamen/20-10-2019 
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