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MAART
Vrijdag 25 maart

Groep 1-2 kleutervrije vrijdag

Maandag 28 maart t/m
vrijdag 1 april
Vrijdag 1 april

Cultuurweek
Afsluiting cultuurweek; inloop in klas met ouders 15:00u

APRIL
Maandag 4 april
Woensdag 6 april

Groep 1-2 thema Pasen

Vrijdag 15 april

Goede vrijdag. (Vrij)

Maandag 18 april

2e Paasdag. (Vrij)

Woensdag 20 april

Eindcito groep 8

Donderdag 21 april

Eindcito groep 8

Vrijdag 22 april

Koningsspelen

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei

Meivakantie

MR ouderavond ‘Sociale media & mobieltjes’ 20.00 uur op school

Cultuurweek 28 maart t/m 1 april
Op maandag 28 maart openen we de cultuurweek en dit zal in de eigen groep plaatsvinden. De
afsluiting van de cultuurweek is op vrijdag 1 april. Verdere informatie hierover volgt nog.
Het thema van de cultuurweek is beeldende kunst. Tijdens de cultuurweek zal de Babbelhof
veranderd worden in een museum. Het museum is opgebouwd uit een aantal Wonderboxen, grote
kijkdoos-vitrines gevuld met kunst en verzamelingen uit de collecties van Lorenzetti.
Vakleerkracht Hedy zal in iedere groep kunstlessen verzorgen. Ook zal er rondom de wonderboxen
voor de kinderen een speurtocht zijn.
Groep 1 t/m 4
Groepen 1 t/m 4 maken een museum in de
klas met Pim & Pom.
In ‘De avonturen van Pim & Pom in het
museum’ duiken de katten Pim en Pom in de
wereld van beroemde kunstwerken. Iedere
aflevering vormt een ander kunstwerk uit een
Nederlands museum het decor voor hun
ontdekkingstocht. De afleveringen en de
bijbehorende lesbrieven moedigen kinderen
aan om naar kunst te kijken. Ze kunnen vrij
fantaseren over wat ze zien. De lesbrieven
bieden maak- en doe-opdrachten voor in de klas, die aansluiten bij de kunstwerken en
overkoepelende thema’s zoals ‘talent’, ‘emoties’, ‘vormen’, ‘helden’, etc. Hiermee worden alle
kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie behandeld.
Er komt ook een museumdirecteur op bezoek voor de groepen 1 t/m 4.

Groep 5 t/m 8:
De groepen 5 t/m 8 gaan naar het Rijksmuseum in Amsterdam. De
cultuurweek start officieel op 28 maart, omdat de bezoeken niet allemaal in
deze week gepland kunnen worden, kan het zijn dat een groep al eerder met
dit thema bezig zal zijn.
· Programma voor groep 5 en 6:
Sporenonderzoek naar Rembrandt (2 uur).
De leerlingen doen proefjes met pigmenten en verftechnieken. Samen maken
zij een onderzoeksrapport van een Rembrandt-schilderij. De opgedane kennis
wordt gelinkt aan de echte schilderijen tijdens een rondleiding over de
Gouden Eeuw. Zo komen de leerlingen tot verrassende inzichten over
Rembrandts schilderijen en onderzoekstechnieken die worden gebruikt in het
Rijksmuseum.
· Programma voor groep 7 en 8:
Expeditie Rijksmuseum (2,5 uur)
De leerlingen kruipen in de huid van iemand uit de Gouden Eeuw. In een 17deeeuws theater in de Tekenschool spelen de leerlingen met professionele
acteurs verhalen over hun eigen personages. Ze ontmoeten Rembrandt,
vluchten mee in de boekenkist van Hugo de Groot en ervaren de kou in het
Behouden Huys op Nova Zembla. Zo krijgen de objecten in het museum
betekenis. Een geschiedenisles om nooit te vergeten!

Onze MR organiseert een ouderavond ‘Sociale Media’ voor ouders van
kinderen uit groep 5 t/m 8.
Sociale media heeft een enorme vlucht genomen in de afgelopen jaren.
Jong en oud maakt graag gebruik van deze nieuwe mogelijkheden. Dat
brengt enerzijds plezier en praktische voordelen, maar als opvoeder wil je
je kind natuurlijk ook wapenen tegen de nadelen die bij deze digitale
wereld komen kijken.
Social Media Wijs verzorgt op 6 april 2022 voor ouders van leerlingen uit groep 5 t/m 8 op school
een avond over Sociale Media.
De presentatie duurt van 20.00 – 22.00, inclusief pauze.
De presentatie start met een quiz over en toelichting op de digitale belevingswereld van kinderen:
waar zijn ze online mee bezig en welke trends zien we daarin? Vervolgens worden tips gegeven om
de mediaopvoeding vorm te geven, o.a. op het gebied van beeldschermgebruik, veilig internet,
gezondheid en gaming.
De ouderavond kenmerkt zich door een positieve insteek en interactie met de aanwezigen. Aan de
hand van vragen, voorbeelden en stellingen worden de kansen en bedreigingen die digitale media
onze kinderen brengen, besproken.
U kunt zich aanmelden via de volgende link;
https://forms.gle/undKsGQ564UEt9js8

Wijziging gymrooster groep 3 t/m 8 per 28 maart 2022
Er is een roosterwijziging op maandag en dinsdag voor de groepen 3 en 8. Zij wisselen van
gymmoment.

Extra bewegen na schooltijd in de gymzaal voor groep 3 t/m 8
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het naschools bewegen/sporten. Kinderen kunnen na
schooltijd één keer per week op dinsdag (even weken bij Tim) of donderdag (oneven weken bij Justus)
extra komen gymmen in de gymzaal. De inloop voor dit moment is van 15:00 tot 15:15 en duurt tot
16:00 (dan zijn de kinderen omgekleed buiten). Blijkt dat er om 15:15 geen kinderen zijn op het
desbetreffende moment, dan sluiten we de zaal voor die dag. Er zijn geen extra kosten verbonden aan
deze momenten. Vooraf aanmelden is niet nodig!

Kies je sport & Kies je kunst
In de week van 21 t/m 25 maart 2022 ontvangen de (oudste) kinderen van de school een boekje voor
Kies je sport & Kies je kunst. Voorgaande jaren mochten de kinderen kennismaken met diverse sporten
in Eindhoven. Vanaf dit jaar is dit uitgebreid met activiteiten binnen de kunstsector. De verschillende
activiteiten zijn op basis van inschrijving en vol = vol. De inschrijving start op vrijdag 25 maart 2022.
Binnen de gymlessen voor groep 3 t/m 8 hebben we het altijd over beweegplezier. Dit uit zich op
verschillende manieren zoals dat de kinderen na een vakkenles nogmaals het leukste vak mogen doen
(positieve reflectie), of dat zij tijdens de gymles één of meerdere keuzes kunnen maken voor de
onderdelen die zij willen doen en wellicht het meest zichtbaar bij het rapport. Daar geven de leerlingen
aan wat ze leuk en niet leuk vinden. Dit is voor Kies je sport een mooi aanknopingspunt om eens een
andere sport uit te proberen.
Maak er gebruik van en bewaar het boekje goed, want er staan activiteiten in voor het hele jaar.

Onderzoek groen schoolplein door de Vrije Universiteit Amsterdam
Beste ouders/ verzorgers,
Via deze brief willen we u graag vertellen dat we als school deel zullen nemen aan een onderzoek naar
ons groene schoolplein dat onder leiding staat van de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit onderzoek
wordt er onderzocht hoe het ontwerp van groene schoolpleinen van invloed is op de speel- en
leerwaarde van het plein.
Om dit in kaart te brengen zullen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam het gebruik van
het schoolplein observeren. Ze observeren tijdens de pauzes welke activiteiten kinderen ondernemen
én hoe fysiek en sociaal die activiteiten zijn. Als er lessen worden gegeven op het schoolplein dan
zullen de onderzoekers deze ook observeren. De onderzoekers zullen geen video’s of foto’s van uw
kind maken. De onderzoekers zullen geen persoonsgegevens van uw kind noteren en uw kind hoeft
ook geen vragen te beantwoorden. Er worden geen gegevens verzameld die herleidbaar zouden
kunnen zijn naar uw kind. Tevens worden leerkrachten gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Ook
hierin wordt er geen informatie gevraagd die herleidbaar zijn naar uw kind.
Desalniettemin willen we u wel op de hoogte brengen dat binnenkort er onderzoekers van de Vrije
Universiteit Amsterdam aanwezig zullen zijn om het gebruik van het schoolplein te observeren. Meer
informatie over het onderzoek en hoe de gegevens gebruikt wordt vindt u in de bijgesloten
informatiebrief.
Bij vragen over het onderzoek kun je terecht bij Henk Hinsenveld (h.hinsenveld@skpo.nl) of Nicole
van den Bogerd (n.vanden.bogerd@vu.nl) van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nieuws van Lumens
Omgaan met tv kijken
Televisie kijken met papa of mama is gezellig en veilig. Praten over wat er gezien
wordt is leerzaam. Het kind kan veel dingen op televisie nog niet begrijpen. Daarom
moet je als ouder(s) helpen en dingen uitleggen. Alleen dan wordt televisie kijken
informatief.
Tips:
Zet niet automatisch de tv aan om te kijken wat er op is, maar bepaal samen met je kind wat het wil
zien, daarna zet je de tv uit.
Bekijk zoveel mogelijk samen met je kind naar de programma’s. U weet dan wat je kind beleeft.
Voorkom dat je kind zelf een tv op de slaapkamer heeft want zo hebt u geen controle over wat het
kind kijkt op tv.
Kinderen die voor het naar schoolgaan tv kijken presteren minder op school dan kinderen die dat niet
doen.
Teveel tv kijken is veel stilzitten en dat kan leiden tot overgewicht.
Zorg ervoor dat jij als ouder bepaalt wanneer de televisie aan gaat, dan voorkom je dat je kind de tv
zelf aanzet en dingen ziet die niet geschikt zijn.
Als je kind leuk aan het spelen is, onderbreek hem of haar dan niet voor een televisieprogramma dat
gaat beginnen (maar neem het bijvoorbeeld op).
Kijk mee en praat met je kind over wat hij of zij ziet. Dat is een goede oefening voor het geheugen en
het kind leert om dingen in zijn eigen woorden te vertellen.
Neem een televisieprogramma op en kijk het eerst zelf als je niet zeker bent of je het programma
geschikt vindt voor je kind.
Laat een filmpje een paar keer zien. Zo weet de baby of peuter wat er gaat komen en dat is goed voor
het zelfvertrouwen. Kleine kinderen houden van eindeloos herhalen. Ook leert het kind zo steeds iets
nieuws ontdekken.
Laat merken dat je geweld afkeurt door dat duidelijk te zeggen als het op het beeldscherm komt.
Jonge kinderen kunnen bang worden van wat ze zien. Enge monsters en geweld kunnen grote indruk
maken op peuters.
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.
Je kunt me ook bellen of mailen.
Tot ziens,
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

Nieuws van onze Mediacoach

Ouderbijeenkomst ‘Scheiden en wat nu?’

Zolderkamp voor kinderen van groep 3 t/m 8
De Zolder organiseert al sinds jaar en dag jaarlijks een kinderkamp voor
kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8. Wij organiseren het kamp in
de week van 30 april t/m 6 mei.
Voor verdere informatie zie www.zolderkamp.nl

Stratumse avond-4-daagse

