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VERJAARDAGEN
De komende periode zijn jarig:
Isa (gr 2), Nick (gr 5), Loes (gr 5)
en Anne (gr 2), gefeliciteerd!

BELANGRIJKE DATA
 11-09:
 12-09:
 13-09
 02-10:

Museumbezoek de Acht Zaligheden door groep 1-2A
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Museumbezoek de Acht Zaligheden door groep 1-2B
Schoolfotograaf

INFORMATIE, vanuit mt

Teken-- en schildertalent gezocht!!
Al meerdere jaren is er een buitenschools aanbod van Click cultuur en Click sport in
de gemeente Eersel en Bladel. Binnen Click-Cultuur-na-school kun je kennismaken
met allerlei culturele activiteiten in de Kempen, zoals muziek, theater, dans, media,
beeldende kunst, literatuur en cultureel erfgoed. Door deel te nemen aan de “Click
belevenissen” kun je ontdekken waar jouw interesses en talenten liggen.
Dit schooljaar is het gelukt om ook enkele ‘Click belevenissen’ te laten plaatsvinden
op de Disselboom!!
Op 10 september start op de Disselboom de ‘belevenis’ tekenen en schilderen
voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8:
Cultuuronderwerp: Vriendschap in beeld! Tekenen en schilderen naar
hartenlust en inspirerende opdrachten voor thuis.
Begeleiding: Willemien Klein-Brink - het Expressiehuis
Data/tijd:
10, 24 september en 8, 29 oktober van 15.45 – 17.00 voor van leerlingen
groepen 1 t/m 4
17 september en 1, 22 oktober en 5 november van 15.45 – 17.00 voor leerlingen van
groepen 5 t/m 8
Kosten: € 18,00 per leerling voor de complete ‘belevenis’.
Alhoewel de inschrijvingstermijn officieel verstreken is, kunnen leerlingen zich alsnog
opgeven voor deze inspirerende activiteit: www.cultuurplazadekempen.nl
Doe mee en ontdek je schilder- en tekentalent!!
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MIDAS vragenlijsten
Vorig schooljaar zijn we in twee groepen gestart met het invullen van de MIDAS-vragenlijst
Ook dit schooljaarwillen we in groep 3 en groep 6 deze MIDAS-vragenlijst laten invullen.
Deze lijst heeft vragen die betrekking hebben op de talenten van kinderen vanuit het
principe van Meervoudige Intelligentie. De uitkomst van de vragen (het profiel) is niet
bedoeld als een soort beoordeling. Antwoorden zijn niet goed of fout maar zeggen juist iets
over de talenten van kinderen; waar zijn ze goed in, welke voorkeuren hebben ze? De
informatie kan helpend zijn om de manier van leren van kinderen bijvoorbeeld beter in
beeld te hebben. bijvoorbeeld:

In groep 3 vullen de ouders thuis een MIDAS vragenlijst in voor hun kind. Vanuit de
antwoorden wordt een (digitaal) MI profiel opgesteld. Dit profiel wordt vervolgens met de
ouders besproken tijdens de startgesprekken. De ouders van groep 3 krijgen hiervoor
morgen een e-mail,- met uitleg en een link naar de vragenlijst.
In groep 6 vullen kinderen deze vragenlijst zelf op school in. De uitkomsten van deze
vragenlijst worden besproken tijdens het startgesprek. Ouders en kinderen krijgen het MIprofiel daarna mee naar huis.
Wecycle-inzamelactie
Wij gaan voor gouden sterren met een duurzame inzamelactie. Tot half november zamelen
wij afgedankte kleine elektrische apparaten in en ontvangen daarvoor een beloning en
een Wecycle Recycle Certificaat met zoveel mogelijk gouden sterren. De inzamelactie wordt
georganiseerd door Wecycle, die tevens een bedrag doneert aan Stichting Jarige
Job. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte kleine elektrische
apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). De stelregel is; kleine elektrische apparaten
en (tuin)gereedschappen met een stekker of batterij, die in een boodschappentas passen,
mogen worden ingeleverd. Gelieve restanten zelf te verwijderen (batterijen, stofzakken en
dergelijke). Bij de Nieuwsbrief vindt u een bijlage waarin alle producten staan die ingeleverd
mogen worden.
Schoolfotograaf
Op 2 oktober komt de schoolfotograaf Jerry Voorjans uit Wintelre om foto’s te maken van
alle kinderen.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Nieuws uit groep 1-2a
Deze week was het niet alleen kermis in het dorp, maar
ook in onze klas. In de huishoek hingen lampjes, kon je
sjoelen, blikgooien, knikkeren en er was een
eendjeskraam. Bij de kassa kon je bonnetjes kopen.
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Daarnaast vonden een heleboel kinderen het leuk om een draaimolen of
eendjeskraam te knutselen.
Toen we gisteren (woensdag) bezig waren met de ochtendkring
ontdekten we een grote, zwarte koffer in de klas. Niemand wist
waar die vandaan kwam. Samen met groep 1-2b besloten we de
koffer toch maar te openen… er zaten een heleboel spullen in:
handschoenen, klompen, een loep, oude foto’s, een tol, een
pincet… Sommige dingen waren nieuw en andere al heel oud. Er
zat ook een folder bij van het Kempenmuseum. Zou de koffer
daar vandaan komen? Gelukkig stond er een adres op de folder
en konden we een brief schrijven. Deze brachten we naar de
oranje postbrievenbus in het dorp. Gelukkig wisten sommige
kinderen de weg!
Zo zie je maar, een heleboel belevenissen in groep 1-2a!
Leefstijl in groep 1-2
Dit schooljaar zijn wij, net als de groepen 3 t/m 8, gestart met de “gouden weken”.
Zoals u wellicht hebt gezien tijdens onze informatiemarkt zijn we tijdens de gouden
weken vooral bezig met groepsvorming. We bespreken de regeltjes en afspraken in
de groep en werken vanuit het thema “dit ben ik”. Vanuit ons eigen persoontje
kijken we verder naar de kinderen uit de klas en de mensen om ons heen en zien we
verschillen en overeenkomsten.
We doen spelletjes om elkaar nog beter te leren kennen.
Ook geven we elkaar veel complimenten. Daar word je toch blij van!
Vraag uw zoon/dochter maar eens naar de gouden knoop (1-2B)
of gouden steen (1-2A). Met elkaar maken we er een fijn schooljaar van!
Nieuws uit groep 3
In groep 3 hebben we de eerste 2 weken van het schooljaar al hard gewerkt en ons
eerste werkboekje van kern start al uitgewerkt. De letters i, k, m, s zijn
aangeleerd. Ook is geleerd om met die letters korte woordjes te maken en te lezen
zoals: ik, kim en mis. De schrijfletters van i, k, m, s zijn ook meteen geoefend na het
aanbieden van de letter en in het schrijfschrift geschreven.
Deze week en komende week
werken we in kern 1. In kern 1
staat het thema dieren en
dierentuin centraal aan de hand
van het ankerverhaal “Lijkt me
logisch”. De kinderen mogen hier
ook spullen voor meebrengen
voor op de thematafel.
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De letters p, aa, r, e, v worden in deze kern in deze volgorde aangeleerd. Met
deze letters en de letters van de vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes
lezen. De letterkennis herhalen we door dagelijks te lezen en letters en woordjes te
flitsen. Ieder kind heeft ook een eigen boekje en een eigen leesboekje vanaf nu bij
elke kern. Op de website https://www.zwijsen.nl/inspiratie/mijn-kind-leert-lezenkern-1 kunt u meer informatie vinden over kern 1 en vindt u leuke speeltips voor
thuis.
Met rekenen zijn we veel aan het oefenen met splitsen en verkort tellen (tellen van
groepjes en niet één voor één).
BIJLAGEN
 Instructie voor het invullen van de MIDAS vragenlijst
 Wecycle
 Oproep pleegzorg vanuit Centrum Jeugdzorg
 GGD-informatie avond, poepproblemen bij kinderen
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