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Nummer 12

Carnaval bij Fladderkeshof
Vrijdag 1 maart vieren we met alle kinderen van het Kindcentrum Carnaval.
Op de laatste pagina’s van deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe we Carnaval dit jaar vieren bij ‘Fladderkeshof’.

Wijkontwikkelingsplan
Dinsdag 5 februari is de werkgroep weer bij elkaar gekomen. Hatice, MR-lid, is namens ons Kindcentrum
aanwezig en koppelt hieronder terug wat ze hebben besproken. Dit keer was het thema: ‘Leefbaarheid en
verbinding’.


Verbeteren contact in de wijk: ideeën burendag, wijkopruimactie, barbecue, straatfeesten. Er is een subsidie
voor straatfeesten beschikbaar, wel moet er dan ook iets nuttigs voor de wijk teruggedaan worden.



Voetbaltoernooi: er ligt een Cruyff Court en een toernooi is een mooie kans om te verbinden in de wijk.



Tech en jeugd: De leerlingen van groep 7 en 8 spelenderwijs technische vaardigheden bij brengen. De LEV
gaat dit organiseren in het tweede kwartaal van 2019.



Werven van vrijwilligers voor incidentele inzet lukt soms nog wel, maar structurele inzet
is lastig.

Oproep: het bestuur van de Viking is volledig vernieuwd en is opzoek naar veel vrijwilligers.
Alle hulp is welkom! Ook al kun je maar één dag. Op www.wijkbraakhuizen.nl vindt je meer
informatie en het volledige verslag van deze bijeenkomst.

Aanmelden Hulp Carnaval:
De carnavals werkgroep is op zoek naar hulp voor de volgende data:
o Vrijdag 1 maart van 10.15 – 12.30 uur.
o Begeleiden van spelletjes, knutselen, ranja/chips uitdelen
o Schminken
Naam:____________________________________________
Ik ben ouder/verzorger van: _________________________________
uit groep: ________of peuteraanbod of Korein
Emailadres:___________________________________of telefoonnummer: ___________________
Lever dit briefje bij de leerkracht/medewerkers van Korein Kinderplein in of mail naar Carin Lucius
(moeder van Fleur Verbakel, groep 8) luckycaatje@hotmail.com

Jarigen
Van de maand februari/maart
11 febr
12 febr
14 febr
16 febr
17 febr
22 febr
24 febr
26 febr
2 maart

Mark-Jayden
Wesley
Jimmy (peutergroep)
Eric (& BSO)
Kenzo (TeenZ)
Alexandra (& TeenZ)
Amira (peutergroep)
Zhi Xian
Wyatt
Kubra

Van harte gefeliciteerd!!

Welkom in het kindcentrum
Basisschool: In de afgelopen weken is Has op de basisschool gestart. We wensen hem een hele fijne
schooltijd toe.

BSO / TeenZ: Emir en Demir komen voortaan ook gezellig bij de BSO spelen, veel speelplezier
toegewenst!

Peuteraanbod:

Solenn is de afgelopen week gestart bij het peuteraanbod van het kindcentrum. We wensen
haar veel speelplezier.

Dagopvang: We hebben ook een nieuw kindje in de peutergroep Solenn. Wij wensen haar veel speel plezier.

Naschoolse activiteit:
Kinderyoga
Tijdens deze workshops stappen we samen in de wereld van yoga om de
drukte in je hoofd te verminderen en je lichaam te ontspannen. Met
behulp van oefeningen, aangepast op jouw eigen leeftijd, ontdekken we
samen hoe we kunnen ontspannen, ademhalen, sterk staan en rust
vinden in jezelf.
Voor wie:
Alle kinderen uit groep 1 t/m 4.
* Ook kinderen die geen gebruik maken van opvang bij Korein Kinderplein mogen deelnemen aan deze
activiteit.
Wanneer:
De workshops starten vrijdagmiddag 15 maart om 14.15 tot 15.00uur.
Alle data: 15, 22, 29 maart, 5, 12 en 19 april.
Begeleiding
De workshops worden gegeven door Erna Willems, gediplomeerd yoga docente en pedagogisch medewerkster.
U kunt uw kind inschrijven tot en met 25 februari via onze website:
https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer/kinderyoga-geldrop
Kosten
De kosten bedragen € 45,38 voor een reeks van 6 workshops (€ 7,56 per workshop). Kinderen die via Korein
Kinderplein deelnemen tijdens hun vaste opvangdag krijgen korting. Voor hen bedragen de kosten € 36,30. U
ontvangt van ons een factuur.

Nieuws van de basisschool

Koffie-uurtje a.s. dinsdag
A.s. dinsdag zijn alle ouders om 8.30 uur van harte welkom in de personeelskamer.
Samen met juffrouw Wendy wordt er onder het genot van een kopje koffie of thee gesproken
over diverse zaken die spelen bij het Kindcentrum. Daarnaast horen we ook graag van u tips en
tops, zodat we continue kunnen blijven verbeteren.

Wist u dat:
Juffrouw Dieuwertje samen met haar pasgeboren zoon ‘Abel’ op donderdag 28
februari een bezoekje komt brengen aan ons Kindcentrum.
Elisa uit groep 7 heeft meegedaan met de Geldropse voorleesfinale. Ze heeft het
ontzettend goed gedaan en een mooie tweede plek behaald.
Het thema bij de kleuters ‘Familie’ is. Ze zijn op zoek naar leuke familie spulletjes
voor in de huishoek. Heeft u iets liggen? Geef het aan de kleuterleerkrachten af.

Reserve kleding kleuters
De kleuterleerkrachten zijn aardig door de voorraad van de reservekleding
van de kleuters heen.
Het zou heel fijn zijn als we weer extra reservekleding ontvangen. Heeft u dus
een extra setje kleding wat u niet meer gebruikt. Wij zijn er heel blij mee.
Verder zou het heel fijn zijn als alle kinderen standaard een reserve setje bij
zich hebben in de tas.

CITO
Deze maand worden de CITO-toetsen voor groep 1 t/m 8 afgenomen. U kunt de resultaten digitaal in onze
Vlinder app zien onder knop ‘schoolcijfers’. U heeft hiervoor een speciale code van ons leerlingvolgsysteem
‘Parnassys’ ontvangen.
Heeft u dit niet ontvangen of lukt het niet met inloggen?
Mail naar info@kindcentrumdevlinder.nl of wendy.hollanders@eenbes.nl. Of wandel even binnen bij
juffrouw Wendy of juffrouw Louise (administratief medewerkster, werkzaam op maandag en vrijdag).

Nieuws van het Peuteraanbod

Thema: Ik en mijn familie
We zijn druk bezig met ons thema: ik en mijn familie. Alle peuters tekenen zichzelf en sommigen kunnen al hun
hele familie op papier tekenen.
Op YouTube staan ook 2 leuke liedjes die we regelmatig zingen op de speelzaal. Ze heten “Dit ben ik en dat ben
jij ” en “de familie vinger ”. Wellicht kunt u thuis ook een keer de liedjes samen zingen.

Carnaval
Op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart vieren we Carnaval op het
peuteraanbod. Alle kinderen mogen dan verkleed komen. We gaan er een leuk feest
van maken. Op vrijdag sluiten we zoveel mogelijk aan bij het feest van de
basisschool.

Wist u dat




Er op elke maandag en woensdag ochtend iemand extra komt voorlezen met de peuters. Op
maandag is dit Cissy en op woensdag is dit Tineke.
Op dinsdagochtend de 3 plus peuters een uurtje meekijken bij de kleuters.
Op donderdagmorgen Pleun van sport LEEF spel en beweging met de peuters komt doen.

Nieuws van de BSO/TeenZ

Iedere maandag sporten
Iedere maandag komt Anouk (buurtsportcoach) voor de naschoolse sport.

Afgelopen maandag heeft zij met de kinderen voetbal, handbal en volleybal gespeeld, erg leuk! We
gebruiken daarvoor de gymzaal of gaan lekker naar buiten!

Afscheid
Vorige week hebben we afscheid genomen bij de Teenz van Eyal en bij de bso van Ilan.

We hebben een spel gespeeld als afscheid met jelly beans, hierbij moest je dobbelen en de cijfers
stonden voor een bepaalde kleur. Zo kon je bijvoorbeeld rood hebben, maar dan kon je of een hele
lekkere smaak hebben of een hele vieze. We hebben ontzettend gelachen, vooral bij de vieze smaken.
Eyal bedankt voor het meenemen, heel leuk!

We hebben nog plekjes vrij voor de naschoolse activiteiten, dus meld je aan!
Komt uw kind in de Carnavalsvakantie niet naar de BSO?
Graag even afmelden via het ouderportaal!

Nieuws van de Dagopvang

Nieuws van de babygroep
We hebben twee hele leuke weken gehad op de babygroep. Fijn gespeeld
en heerlijk gesnoezeld (knuffelen, rustige muziek aan, bubbelbuis aan).
Gezellig allemaal.
Rosalie heeft een paar rondleidingen gegeven, en we krijgen nieuwe
kindjes erbij!
Ouders het is bijna carnaval….alaaaaaf! Als uw kind niet komt in deze
periode, meld u hem/haar dan af in het ouderportaal?
De carnavalsvakantie is van maandag 4 maart tot vrijdag 8 maart.
Jimmy is jarig geweest. Wat hebben we een leuk feest gehad. Gefeliciteerd
nog Jimmy. Nu hoor je echt bij de peuters.

Nieuws van de peutergroep
Vorige week zijn we begonnen met het thema familie. Wie wonen er bij jou in huis. Heb je een broer of zus
of misschien woont er ook een huisdier. Op de thematafel staat een poppenhuis waar nu regelmatig mee
gespeeld wordt.
Jawel, de carnaval komt er ook weer aan. Op vrijdag 1 maart, maandag 4 maart en dinsdag 5 maart mogen
de kinderen verkleed komen naar het kindcentrum. We maken er dan een gezellig feestje van.
In verband met de roosterplanning is het fijn als u doorgeeft als uw kind niet komt in de carnavalsvakantie.
We zijn in de peutergroep bijna door onze reservekleding heen. Mocht iemand nog wat kleding of
ondergoed over hebben, wij zouden er heel blij mee zijn.

Carnaval 2019
We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de carnavalsviering van vrijdag 1 maart. Alle
kinderen hebben iets geknutseld, kom kijken in onze gang!
Op maandag 25 februari gaan we stemmen wie dit jaar het prinsenpaar van de school wordt.
Daarnaast zijn alle groepen aan het oefenen om op vrijdag 1 maart een mooi en vrolijk
optreden te kunnen verzorgen tijdens de pronkzitting.
Ook dit jaar willen we graag de ouders, opa’s en oma’s uitnodigen, zodat we samen naar een
spetterende onthulling van het prinsenpaar kunnen kijken en natuurlijk de optredens van de
groepen.

PROGRAMMA:
Het programma van de carnavalsviering ziet er dit jaar als volgt uit: We gaan heel de week al in stijl verkleed
naar school. De lessen gaan alle dagen gewoon door, alleen zijn de kinderen al leuk verkleed.

Maandag 25 februari hebben we een RARE HAREN DAG.
Denk hierbij aan een punkkapsel, gekleurd haar of een uitbundige creatie van je haar.

Dinsdag 26 februari is er een GEKKE HOEDEN DAG.
Woensdag 27 februari GLITTER GLAMOUR DAG.
Alles kan laat je jezelf uitblinken.
Donderdag 28 februari is het PYJAMA DAG.

Vrijdag 1 maart is het Carnaval.



8.30u: Ontvangst in de groep. Voor de ouders, opa’s en oma’s is er koffie en thee in de
hal.



8.45u -9.50u: De kinderen gaan naar ‘’t Vlinderhof’ om naar de onthulling van het
prinsenpaar te kijken en de pronkzitting.
Alle ouders, opa’s en oma’s die willen blijven kijken zijn van harte welkom tijdens deze
onthulling met de kleine pauze wordt u vriendelijk verzocht naar huis te gaan.
( behalve de ouders die helpen bij de activiteiten.)



9.50u-10.05u: Pauze met een pauzekoek & fruit verzorgd door de ouderraad.
De kinderen hebben pauze,
Hulpouders zorgen ervoor dat de activiteiten worden klaargezet.



10.05u: Start spelletjescircuit



11.30u-12.15u: Gezellige afsluiting in de speelzaal met alle groepen.



12.15u-12.30u: Afsluiting in de eigen groep.

De kinderen hoeven deze dag geen drinken mee te nemen.
Er mag geen confetti of spuitbussen, mee naar school!!!!!!
Serpentines mogen wel

Alaaf!
De Carnavalswerkgroep
Meneer Olger (leerkracht gr. 8)
Carin Lucius (mama Fleur gr. 8)
Wendy Roest (mama Ryan gr. 7)
Juffrouw Melissa (stagiaire gr. 5)

