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VERJAARDAGEN
De komende periode zijn jarig:
Suze (gr 5), Jorg (gr 4), Wies (gr 1), Harm (gr 2) en Amber (gr 8),
van harte gefeliciteerd!

BELANGRIJKE DATA
 17-01: 15.00 – 16.30 uur, inschrijfmiddag voor nieuwe leerlingen
 17-01: 18.30 – 21.30 uur, vergadering GMR
 23-01: Start Nationale Voorleesdagen / Voorleesontbijt voor de groepen 1-2
 24-01: 20.00 uur, vergadering Schoolraad
INFORMATIE, vanuit mt
Onze schoolafspraak voor de komende weken is:
Bij ons op school……houden we op als iemand zegt: Stop!

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Even voorstellen……
Ik ben Julie Swaanen, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Vessem. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent niveau 4 op het Summa College. Ik heb voor deze opleiding
gekozen omdat ik later ook echt iets met kinderen wil gaan doen, ik wil ze echt iets
kunnen leren! Ik loop stage op donderdag in groep 1-2B, vanaf februari ben ik er ook
nog op vrijdag. Ik hoop veel te leren van deze stage. Als u vragen heeft over mij kunt
u altijd even langskomen!
Groetjes Julie Swaanen
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Groep 8:
We kijken terug op een mooie kerstviering. We hadden een kerstmusical dat was
super leuk. Iedere groep deed een dansje of zong een liedje. De voorleeskampioen
van groep 8 las het kerstverhaal voor aan het publiek. Groep 8 deed een schoolliedje
om de mensen te verwelkomen.
Groep 8 moet een speech schrijven over wat er allemaal is gebeurd dit jaar en wat er
komen gaat. Dat gaan we vandaag aan elkaar presenteren.
Dinsdag en donderdag hebben we altijd een oefening voor de eindcito. Het is fijn dat
je tijdens de lessen aan je leerdoelen kan werken.
ACTIVITEITEN
Voorleesdag (alle groepen) en voorleesontbijt voor de groepen 1-2
De Nationale Voorleesdagen 2019 beginnen op woensdag 23 januari. We hechten
als school grote waarde aan voorlezen, daarom starten we deze dag met voorlezen.
Voor iedere groep hebben we iemand gevonden die een mooi boek of verhaal
voorleest.
Voor de groepen 1-2 maken we er een “voorleesontbijt” van. Dat wil zeggen dat de
kinderen hun ontbijt (eten en drinken) die dag mee naar school mogen brengen en
samen met de juf ontbijten.
In de bijlage is het programma van De Voorleesdagen van de bibliotheek in Eersel te
vinden!
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NIEUWS EXTERNEN

Inloop- en inschrijfmiddag basisschool de Disselboom
Nummereen Kinderopvang Wintelre
Donderdag 17 januari van 15.00 tot 16.30 uur
Basisschool de Disselboom in Wintelre is een Brede School. Daarom wordt er door
de school en partner Nummereen Kinderopvang gezamenlijk een moment
georganiseerd waarop alle ouders en kinderen welkom zijn. Tijdens dit moment kunt
u sfeer proeven, informatie krijgen over de school, het peuterprogramma (voorheen
peuterspeelzaalwerk) en de kinderopvang. Ook kunt u uw kind direct inschrijven.
Wat is een Brede School?
Een Brede School is een school waar meer wordt aangeboden dan alleen onderwijs.
Een Brede School is een samenhangend netwerk van organisaties die werkzaam zijn
in de sfeer van opvoeding, onderwijs en vrije tijd. In Wintelre participeert naast de
Disselboom ook Nummereen Kinderopvang in de Brede School. Nummereen biedt
het peuterprogramma aan, verzorgt dagopvang en buitenschoolse opvang en regelt
samen met de basisschool het overblijven op school.
Inschrijven, waarvoor en voor wie?
Peuterprogramma: Kinderen die 2,5 jaar worden in het schooljaar 2019/ 2020,
kunnen aangemeld worden voor deelname aan het peuterprogramma. Het is
belangrijk dat uw kind wordt aangemeld voor het peuterprogramma voordat hij/ zij
achttien maanden oud is.
Wat houdt het peuterprogramma in?
Het peuterprogramma is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Het heeft als doel
peuters door middel van ‘spelend leren’ voor te bereiden op de basisschool. Dit
gebeurt wekelijks in 5,5 uur, verdeeld over twee dagdelen op woensdag- en
vrijdagochtend.
Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website van
Nummereen: www.nummereen.com
Basisschool
Wanneer uw kind vóór 1 oktober 2020 vier jaar wordt, bent u deze middag van harte
welkom om uw kind aan te melden, als u dat nog niet gedaan heeft. De leerkracht
van groep 1-2 en de directie zijn aanwezig om u en uw kind te ontvangen, informatie
te geven over de basisschool, vragen te beantwoorden en u de school te laten zien.
Inschrijfformulieren voor de basisschool kunt u verkrijgen in groep 1-2.
Om uw kind in te schrijven is het nodig dat u een officieel document (ID-kaart,
paspoort van uw kind, geboortebewijs van de gemeente of afschrift van de
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persoonslijst van de gemeente) meebrengt waarop zijn of haar
burgerservicenummer staat vermeld.
Voor het schooljaar 2019-2020 wordt eind maart de formatieplanning gemaakt en
deze wordt gebaseerd op de daadwerkelijk ingeschreven kleuters. Mocht u deze
middag verhinderd zijn, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een andere
datum of u kunt het aanmeldingsformulier afhalen bij de school. Enkele weken
voordat uw kind naar school komt, krijgt u een uitnodiging om kennis te komen
maken. Heeft u nog vragen?
U kunt ons dagelijks bereiken op telefoonnummer 040 - 205 15 80.
Dagopvang en buitenschoolse opvang
Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en
buitenschoolse opvang (bso) aan in de speciaal daarvoor ingerichte ruimten in
gemeenschapshuis de Rosdoek. De dagopvang is voor kinderen van nul tot vier jaar.
Bij de buitenschoolse opvang zijn kinderen van vier tot dertien jaar welkom na
schooltijd. De dagopvang en de Clup (bso) zijn op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag geopend tot 18.30 uur.
Aanmelden voor de kinderopvang kan het hele jaar door. Wilt u graag een
vrijblijvende kostenberekening of een kennismakingsgesprek?
Neem gerust contact op: 0497 – 51 78 14 of info@nummereen.com.
Tijdens de inschrijfmiddag zal Nummereen kinderopvang ook aanwezig zijn. U kunt
een kijkje nemen in onze buitenschoolse of dagopvang.
Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de school www.bsdedisselboom.nl
en/of de website van Nummereen: www.nummereen.com.
Indien u uw kind tijdens de inloopmiddag wilt inschrijven voor school, denkt u dan
aan het document met zijn/haar burgerservicenummer.
Graag tot donderdag 17 januari.
Met vriendelijke groet,
Kinderopvang Nummereen en team basisschool de Disselboom
BIJLAGEN
 Nationale Voorleesdagen bibliotheek De Kempen Eersel
KOPIJ
Kopij s.v.p. inleveren voor het volgende nummer van de digitale Nieuwsbrief uiterlijk
op 21-01-2019 bij de redactie, bij voorkeur per e-mail.
Colofon:
Copyright Basisschool de Disselboom
Eindredactie: managementteam
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Telefoon: 040-2051580
e-mail: disselboom@veldvest.nl

