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Sinterklaas
Paniek, paniek rondom Sint. Met al die nieuwe pieten wil het nog niet zo goed lukken. Daarom hebben de
kinderen afgelopen tijd al flink geoefend om goede hulppieten te kunnen worden.
Vorige week zijn er al veel pepernoten gebakken en komende week gaan we door met onze pietentraining.
Tijdens speciale pietengym oefenen we met het gooien van pakjes, het lopen over daken en nog meer
pietenkunstjes.
Hopelijk gaat het helemaal goedkomen met de pakjes en Sinterklaas, want wij hopen dat hij op woensdag 5
december een bezoekje zal brengen aan onze school. Wij verwachten de Sint rond 9:00 uur op het
parkeerterrein voor de school. Als ouders, grootouders, broertjes of zusjes mogen jullie natuurlijk ook komen
kijken. Graag willen wij ouders vragen om aan de overkant van het parkeerterrein plaats
te nemen zodat alle kinderen van Kindcentrum de Vlinder en Kinderopvang Kruimel de
aankomst van Sinterklaas goed kunnen zien.
Als Sinterklaas iedereen heeft verwelkomd gaat hij met zijn pieten en de kinderen naar
het Vlinderhof en mogen de ouders naar huis. Sinterklaas en zijn pieten zullen naar de
optredens van de kinderen gaan kijken. De groepen 6, 7 en 8 gaan dobbelen in hun klas.
Na het speelkwartier brengt de Sint een bezoek aan de verschillende groepen, waarna
Sint weer verder moet.

Wijkontwikkelingsplan
Dinsdagavond was er bij de gemeente een commissie vergadering ‘Samenleving’. Tijdens deze vergadering is
door wethouder Jeucken verteld dat de Stout groep niet meer zal deelnemen aan het verder ontwikkelen van het
plan.
Hieronder de informatie die door wethouder Jeucken naar de leden van de werkgroep is verzonden:
Conform uw wensen en de afspraken die we hebben gemaakt tijdens de commissie Samenleving op 11
september, zijn de afgelopen tijd verschillende gesprekken gevoerd met de Stout Groep.
Ondanks een kritische evaluatie, zagen wij aanknopingspunten om de samenwerking voort te zetten.
Dit hebben we gedaan met afspraken die hebben geleid tot een toename van de regie vanuit de gemeente en
een duidelijk plan van aanpak, met daarbij duidelijke afspraken voor het vervolg.
Op donderdag 15 november heeft echter een situatie plaatsgevonden, waardoor wij ons toch genoodzaakt
hebben gezien de samenwerking met de Stout Groep per direct stop te zetten.
Hoe nu verder?
De gemeente heeft de regie verder op zich genomen, Martie Jeuken heeft hierin de leiding. Er is beloofd dat de
gemeente zich onafhankelijk en neutraal op zal stellen.

Het gaat om een plan door de leden werkgroep en hun achterban, de wijk!
We houden u op de hoogte,
Wendy Hollanders, directeur
Hatice Bilici, MR-lid en werkgroep wijkontwikkelingsplan

Welkom in het kindcentrum
Basisschool: Deze week is Julian gestart op de basisschool. We wensen hem en zijn ouders een hele fijne
schooltijd toe.

Jarigen
Van de maand november/december
26 nov
3 dec
4 dec
9 dec
10 dec
14 dec
16 dec

Nayla
Feyza
Luna
Dila
Damian
Anis
Yara

Van harte gefeliciteerd!!

VEEL HULP GEZOCHT
Aanmelden CREA-ochtend basisschool:
Ook in dit schooljaar gaan we weer een aantal VRIJDAGEN knutselen met de kinderen. In de verschillende
lokalen kunnen de kinderen dan verschillende activiteiten doen. Iedere vrijdag kunnen ze iets anders kiezen.
Wilt u een groepje leiden bij een activiteit of heeft u zelf een crea activiteit tekenen, schilderen, sporten,
techniek etc., die u wilt voordoen en begeleiden? (Data crea: 30 november, 22 februari, 17 mei)
De Crea-Ochtend is van 10.15-12.15 uur.
Naam:____________________________________________
Ik ben ouder/verzorger/opa/oma/etc. van: _________________________________ uit groep: _________
Emailadres:________________________________________of telefoonnummer: ___________________
0 Ik wil een groepje begeleiden, ik heb geen creatief idee.
0 Ik wil mijn activiteit voordoen en leiden, ik ben creatief/handig met____________________________
Lever dit briefje in bij juffrouw Jolanda (groep 4) of mail naar jolanda.brouwers@eenbes.nl

Nieuws van de basisschool

Ophalen kinderen op de speelplaats
Er is wat verwarring welke ouders de kinderen mogen ophalen op de speelplaats.
Vroeger mochten alleen de ouders van de kleuters de kinderen ophalen op de speelplaats. En de andere ouders
stonden aan de voorzijde van het van het gebouw.
Wij vinden het heel fijn als alle ouders de kinderen op de speelplaats ophalen. Honden zijn helaas niet welkom
op de speelplaats. Het is de bedoeling dat we wandelen op de speelplaats met de fiets.
Zit uw kind bij de kleuters? Zorg ervoor dat u vlakbij het ‘kleine’ poortje staat.

Wist u dat:
Op woensdag 28 november het de dag van de conciërge is! Deze dag zetten we
mener Henk en juffrouw Coby extra in het zonnetje! Helpen jullie mee?
De kerstwerkgroep verzameld kerstspullen om te kunnen verkopen tijdens de
Kerstmarkt op donderdag 20 december. Heeft u nog leuke kerstspullen? Geef ze
af bij juffrouw Yvet.
De kinderen van groep 3 een bezoek hebben gebracht aan het Sinterklaaskasteel
in Helmond.
Op woensdag 28 november is het weer spelletjesmorgen voor groep 1/2 en op
donderdag 29 november bij groep 0/1. Vindt u het leuk om van 9.00-10.00 uur
samen met een klein groepje een spelletje te spelen? Geef u dan op bij juffrouw
Dieuwertje of juffrouw Annemieke.

Koffie-uurtje
Afgelopen dinsdag vond het koffie-uurtje van de maand november plaats.
Samen met de ouders heeft juffrouw Wendy gesproken over de volgende dingen:
-

Ouders vinden het nieuwe systeem voor het inplannen van de 10-minutengesprekken heel fijn.
Kinderen vinden het heel leuk hoe we nu met groep 4 t/m 8 groepsoverstijgend lezen.
In de onderbouw gaan we lezen stimuleren door prentenboeken op verschillende manier aan te bieden.
We hebben gesproken over het wijkontwikkelingsplan.
De extra activiteiten voor Sinterklaas  pepernoten bakken en pietengym.

Studiedag 6 december, gr. 1 t/m 8 vrij.
Alle kinderen mogen op donderdag 6 december lekker lang thuis spelen met de cadeaus van sinterklaas.
Deze dag zijn alle kinderen vrij van school.
Het team krijgt in de ochtend een reanimatie cursus voor kinderen. In de middag gaan we elkaar bij praten
over de diverse congressen en cursussen die we hebben gevolgd.

Leerlingenraad
Maandag was de tweede vergadering met de leerlingenraad. Dit schooljaar staat in het teken van het
ontwikkelen van een nieuw ‘Groen’ schoolplein.
Samen met juffrouw Wendy is de leerlingenraad bezig met het ontwikkelen van een plan. Dit plan is nodig om
bij de provincie een mooie subsidie te kunnen krijgen. Dit keer heeft de leerlingenraad gebrainstormd over een
visie. Ze willen graag een speelplaats wat die erg uitnodigt om te gaan bewegen en kennis te maken met de
natuur. Juffrouw Wendy gaat het plan verder uitwerken. De volgende vergadering gaan we starten met het
ontwerpen.

KiVa thema 3 ‘Wat is communicatie’
Onderbouw
Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en in de andere niet.
Fijne groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst een goede sfeer. Problemen worden er samen
opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar manieren waarmee we kunnen voorkomen dat
er geen kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat de groep fijn is voor iedereen?

Bovenbouw
Thema 3 staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal.
Om betekenis te kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar de
houding en gezichtsuitdrukking van de degene waar je mee praat. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich
voelt. Jullie kinderen oefenen met het uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze “jij-taal” om te
zetten in “ik-taal” en dit toe te passen in verschillende situaties.

KiVa-regel:
We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal)

Nieuws van het Peuteraanbod

Thema Sint
De sint en de pieten zijn weer in het land en we gaan er bij de peuters weer een gezellige tijd van maken.
Het themaboek wat we gebruiken heet” Karel viert Sinterklaas” geschreven door Liesbeth Slegers.
De peuters gaan schoentjes en mijters knutselen, pepernoten bakken en vooral veel liedjes zingen over
Sinterklaas.
Op 4 en 5 december vieren we samen met de peuters het sinterklaasfeest.

Nieuws van de kinderopvang

Nieuws Babygroep:
Sinterklaas is weer in het land en dat kun je goed zien bij de peutergroep. Alles is gezellig versierd en de
kinderen knutselen erop los. De baby’s genieten van de mooie liedjes, gezongen door de oudste kindjes!
Er zijn twee nieuwe kindjes gestart bij de babygroep, Ryan en Niene. We wensen Ryan en Niene veel
speelplezier bij ons! Helaas gaan we afscheid nemen van Levi, hij gaat verhuizen. We wensen hem veel plezier
op het nieuwe kinderplein.

Afmelden kerstvakantie
Het lijkt nog erg ver weg, maar de kerstvakantie komt er weer aan.
Denkt u eraan om uw kind(eren) op tijd af te melden via het ouderportaal, als hij of zij afwezig istijdens deze
periode?
Alvast bedankt!

Nieuws vanuit de peutergroep
Afgelopen Zaterdag zijn de Sint en zijn pieten weer aangekomen in Nederland.
Samen met de kinderen zijn we al druk bezig geweest om de groep gezellig te versieren. Elk kind mag ook een
schoentje maken en misschien worden de schoentjes wel gevuld door sinterklaas!
Komende weken staan vooral in het teken van Sinterklaas, knutselen, pepernoten bakken en pietengym.
Noah is 4 jaar geworden, wij wensen hem veel plezier op de bassischool en BSO

Nieuws vanuit de BSO/TeenZ
De afgelopen dagen staan al helemaal in het teken van Sinterklaas.
Ook bij de Teenz en de BSO schenken wij hier aandacht aan. We zijn al flink aan het knutselen, bakken en
versieren.
Mocht je met ons mee willen knutselen of bakken, meld je dan aan voor de naschoolse activiteiten! Voor meer
informatie loop even binnen bij de BSO!

