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Belangrijke data van ons Kindcentrum
27 april

Koningsdag

13 april

Hemelvaartsdag

29 april

Eindtoets groep 8

23 mei

1ste Pinksterdag

3-14 mei

Meivakantie

24 mei

2de Pinksterdag

4 mei

Dodenherdenking

31 mei

Schoolfotograaf

5 mei

Bevrijdingsdag

2 juni

Studiedag

9 mei

Moederdag

3 juni

Vergadering MR

11 mei

Einde Ramadan

9 juni

Buitenspeeldag

12 mei

Suikerfeest

11 juni

Nieuwsbrief juni komt uit

Jarigen van ons Kindcentrum in April
1 apr

Luca

12 apr

Daan

4 apr

Saar

15 apr

8 apr

Celine

12 apr

Milan
Julia

23 apr

Lone

24 apr

Mila

29 apr

Thies

Evi

Isabel

27 apr

Kees

30 apr

Eva

16 apr

Mads

Silvan

18 apr

Jayden

Stan

21 apr

Sammie

24 apr

Gus
28 apr

Nik

Daan
Tex

Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Welkom in ons Kindcentrum
Er zijn weer nieuwe leerlingen bij de basisschool gestart.
Namelijk: Evangelia, Fay, Celine, Suzeline en Céline!!
We wensen hen én hun ouders een fijne tijd toe bij Kindcentrum Crijns
Society en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen.

Vanuit het Kindcentrum algemeen
Algemeen
Ondanks deze rare tijd en ondanks de onstabiliteit, zijn we nog steeds heel blij dat we
‘gewoon’ open mogen zijn en mogen spelen en werken met de kinderen. Zelfs de BSO is
weer open. We proberen er ook iedere keer het beste van te maken. Het welzijn van de
kinderen (en medewerkers) staat voorop. Natuurlijk proberen we ze ondertussen ook
nog wat te leren. Gelukkig zien we dat de ‘onderwijsachterstand’ waarover gesproken
wordt wel meevalt.
We beginnen wel steeds meer de ontmoeting te missen. Als medewerkers onder elkaar, maar ook met u als
ouders/verzorgers. We hopen dat u wel weet dat u altijd welkom bent om uw zorgen te uiten over uw kind(eren) of
wanneer u vragen hebt over de ontwikkeling. Spreek ons aan op de pleinen, via de mail of een telefoontje. We snappen
dat de drempel wat hoger ligt dan normaal, maar het is niet goed als er zorgen blijven liggen. Niets is te veel.

Verkeer Nuenen
Zoals u vast en zeker weet, is er nogal wat gaande over de ontsluiting van het verkeer in
Nuenen. Ook vanuit ons Kindcentrum volgen wij deze situatie. We zijn al heel blij met de
aanpassingen die er zijn gedaan, maar het kan nog steeds gevaarlijk zijn. Als er nog meer
verkeer door de Brabantring zal gaan, kan dit zorgen voor onveilige situaties. Wij maken
onze zorgen daarom kenbaar bij de gemeente. We trekken hierin samen op met de
Wentelwiek.

De Paasviering

De Paasviering was een eitje!
https://youtu.be/OPTGhZAE4uo

De Paasviering, een kijkje in de klassen!
https://youtu.be/4cZj7S4bvsM

Vanuit ons Pestprotocol: Tips voor thuis
Wij hebben een uitgebreid pestprotocol hoe te handelen bij pesten. Deze wordt jaarlijks herzien samen met de mr. In
dit protocol staan ook een aantal tips voor thuis die we graag met u willen delen.
Valkuilen voor ouders
Als een kind het gevoel heeft dat het wordt buitengesloten door leeftijdgenoten, voelen de ouders zich daar ook door
geraakt. Misschien hebben de andere leerlingen niet de bedoeling om te kwetsen, maar voelt het wel zo! Door die
emotie kunnen ouders soms te snel oordelen en handelen. Zij maken dan geen onderscheid tussen de pijn van hun kind
en hun eigen pijn.

Het tegenovergestelde is dat ouders het probleem bagatelliseren of denken dat zij er toch niets aan kunnen doen. En
ook over bescherming ligt op de loer: ouders willen het probleem dan voor hun kind oplossen en het kind blijft passief.
Zelfvertrouwen en weerbaarheid helpen tegen pesten
U kunt als ouder in de dagelijkse opvoeding werken aan de ‘pestbestendigheid’ van uw kind.
Elke kind heeft sterke en zwakke kanten. Soms gaat de aandacht meer uit naar wat het niet kan dan naar waar het goed
in is. Wat kunt u doen:


Benoem de sterke kanten van uw kind: een compliment doet wonderen!



Schep kansen voor positieve ervaringen en geef speelruimte voor eigen ontdekkingen; grijp niet te snel in!



Wat is voor uw kind een fijne manier om zich te uiten? Is het een prater of juist een doener?



Zoek een manier die bij u en uw kind past:



Praten? U zou met uw kind kunnen bespreken wat uw kind voelt in lastige situaties. Hoe zou u met een situatie
omgaan? Wat zou uw kind doen als… Laat uw kind een oplossing bedenken.



Doen? Uw kind kan lichaamsvertrouwen opbouwen door stoeien en sporten. Voor de spiegel kunt u oefenen
met de lichaamshouding. Hoe sta je stevig?

Toch gepest: wat dan?
(1) Neem uw kind serieus!
(2) Bespreek met uw kind wat er is gebeurd:


Blijf rustig!



Luister met aandacht en interesse naar uw kind.



Vraag door: wie, wat, waar, wanneer, hoe, wat deed jij toen? Bedenk samen: waarom zou die ander
dat doen? Wat zouden we er samen aan kunnen doen?



Verlaag de drempel; misschien helpen prentenboeken, verhalen, een film.



Oefen ander gedrag.

 Kom er later nog op terug.
(3) Bespreek het pesten op school, de club etc., zodat zij maatregelen kunnen treffen.

Vanuit de basisschool
Corona-update


Er is 1 klas in quarantaine (groep 5).



Op het moment zijn er veel kinderen thuis doordat ze klachten hebben of
omdat ze in quarantaine moeten. Hierdoor zijn er zelden klassen
compleet.



We proberen zoveel mogelijk contact te hebben met de kinderen die thuiszitten. Op het moment dat ze
opgehaald worden, is het mooi om te zien dat ze direct vanuit thuis weer online mee kunnen doen. Hierdoor
gaat het onderwijs door en houden ze contact met leeftijdgenootjes. Fijn ook hoe flexibel ouders/verzorgers
hiermee omgaan.



Veel ouders kiezen ervoor om hun kind bij klachten te laten testen. Daar zijn we erg blij mee. Gelukkig zijn de
testuitslagen veelal negatief. Superfijn om te merken hoe goed we hierbij door ouders op de hoogte worden
gehouden.



De tests voor kinderen zijn veel minder belastend, omdat de wattenstaaf niet meer zover in de neus gaat bij
kinderen.

Nationaal Plan Onderwijs
U heeft vast en zeker meegekregen dat er extra geld naar het
onderwijs gaat om het onderwijs nog beter neer te kunnen
zetten. Aan ons de taak om te onderzoeken hoe we ervoor staan
en op welk vlak dit het meeste nodig is. We kijken daarbij naar
drie facetten: de cognitie, de sociaal-emotionele ontwikkeling en
de executieve functies.
We kijken hierbij naar behaalde resultaten, observaties, we
nemen enquêtes af en we houden interviews. Daarbij hebben we
vragenlijsten ontwikkeld om informatie op te halen. We hebben vragen ontwikkeld om in kaart te brengen hoe het op
dit moment is gesteld met het welzijn en het zelfbeeld van de kinderen. Het is krachtig als dit vanuit verschillende
oogpunten bekeken wordt. Daarom stellen we de vragen aan collega’s, aan de kinderen en willen we ze ook aan u als
ouders/verzorgers stellen. We zouden het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst voor elk kind in uw gezin in zou willen
vullen.
Lees eerst de handleiding bij de vragenlijst. Deze kunt u terugvinden in de bijlage. De link voor de vragenlijst vindt u
hier: https://forms.office.com/r/zChv2dfTTR
Alle data die we op dit moment verzamelen gaan we vervolgens duiden. Van daaruit gaan we interventies kiezen die het
beste bij onze situatie passen. We kiezen interventies uit een menukaart waarvan bewezen is dat ze effectief zijn.
Het gaat om veel geld en daarom willen we ook dat het goed besteed wordt aan de kinderen. We trekken samen op
met de MR in dit proces. Zij hebben instemmingsrecht op de uiteindelijke plannen. Dat is fijn, dan is het dadelijk een
plan van ons allemaal. Ik zal u in elke nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Vanuit de MR
Verslag MR-vergadering 10-03-2021
Wij hebben besproken:


Het Kindcentrum.



Passend onderwijs.



De verkeersveranderingen rondom de school.



Weer terug naar school na het thuisonderwijs.



De formatie volgend schooljaar en de te besteden gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Verslag MR-vergadering 06-04-2021
Wij hebben besproken:


De begroting van de ouderraad.



Hoe staan we ervoor/Corona.



Nationaal Programma Onderwijs.



Pestprotocol.

Mocht u ons nog wat willen vragen of met ons iets delen, laat het ons weten via mrcrijns@eenbes.nl

Vanuit de kinderopvang

Bij de Uiltjes hebben we een mooie ruimte met volop ontdekkingsmogelijkheden. Maar zoals je ziet hebben we soms
maar een kleine oppervlakte nodig! Leuk om te zien hoe deze jongeman overal in klimt en steeds beter leert om er ook
weer zelf uit te komen. Volop op ontdekking!

Vanuit ‘Peuterwerk’
Pasen, eieren en kuikens bij ‘t Peuterwerk
Het ligt alweer een paar weken achter ons, maar nog even terug naar ons
paasfeest.
De dagen voor Pasen werd er door de peuters volop geverfd, geplakt, gekleid
en geglitterd om een paasbakje te maken. Komt er een haasje of een kip in?
De meningen waren verdeeld. Maar een haas of een kip, het maakte niet uit.
Het zijn prachtige bakjes geworden, met natuurlijk ook een echt gekleurd ei
erin!
Op de ochtend van het paasfeest hebben we samen met de peuters liedjes gezongen, spelletjes gespeeld en natuurlijk
eieren verstopt en gezocht.
Verder lazen we een leuk, maar vooral ook erg grappig verhaal voor uit het prentenboek
“Goed gedaan, Kippiekip!” van Sarah Emmanuelle Burg.

En om het feest compleet te maken hebben de kinderen ook nog zelf croissantjes gebakken.
Dat was smullen!

Na Pasen stond het boek “Dottie’s kuikens” centraal.
Want ja hoor, Dottie heeft zes zachte, gele kuikentjes gekregen. Zie ze eens zitten bij hun
trotse mama!
Sommige peuters hebben de kuikens zelfs namen gegeven. Natuurlijk mocht
iedereen ook een eigen kuiken knutselen. Wat een vrolijk resultaat!
Momenteel zijn we al hard aan het werk om
iets moois te maken voor al die lieve
mama’s.
Sstt, we verklappen natuurlijk nog niet wat
het wordt, maar de mama’s zullen er vast
héél blij mee zijn!
Hartelijke groet, Liesbeth en Carmen

Vanuit de BSO
Voor de Paasdagen hebben we gezellig paaseieren gezocht
en geschilderd. Ook is er een mooie paastafel gemaakt om
alle kunstwerken op tentoon te stellen.
De bovenbouw heeft voortaan walkietalkies, daar wordt
met veel plezier in- en rondom het gebouw mee gespeeld.
Zoals politie en boefje!
Ook zijn wij allemaal heel blij dat we alle kinderen vanaf 19
april weer hebben mogen verwelkomen!!

Ingezonden
Nog meer Biodiversiteit in de Refeling
Wie kweekt de hoogste zonnebloem van de Refeling en wint een mooie prijs ?
Op 25 september wordt het Refelingse insectenhotel geopend. De kamers van het
hotel worden getimmerd en ingericht door kinderen uit de Refeling. Het hotel wordt
door een kunstenaar in elkaar gezet. Komen jullie ook je eigen insecten hotelkamer
maken?
Op: 5, 12, 15 en 24 mei staat Scharrelkunst met een goed gevulde knutselfietskar
tussen 15 en 17 uur op het speelveld van de Refelingse erven. Meedoen is gratis en
voor alle leeftijden en wordt aangeboden door Buurtfonds Woonbedrijf.
De week voor de meivakantie krijgen jullie op school een flyer met zonnebloemzaadjes en meer informatie over de
activiteiten mee naar huis.
Bij erg slecht weer gaat het niet door.
_________________________________________________________________________________________

Tante Tulp en de schat
Kleuter ontdekt de instrumententuin
Tante Tulp is er weer! In haar tuintje ontdekt ze een schat en gaat daarmee op avontuur met Buurman Ed.
Wil jij zien hoe dat eruitziet? Klik dan, samen met je papa en mama, of met de juf of meester op
onderstaande link en doe gezellig mee met Tante Tulp en Buurman Ed.
https://youtu.be/xC-907h0_J8

Tante Tulp ontdekt nog meer instrumenten. Op 25 april 10.30 uur kun je haar weer
zien. De link voor deze 3e aflevering volgt later.
Veel plezier!

Een verkeersveilige schoolomgeving

Hoe draag jij bij?
Aan alle ouders/verzorgers,
Wist je dat kinderen het véél leuker vinden om lopend of met de fiets naar school te gaan dan wanneer zij met de auto
gebracht worden? Ook is dit voor ons allemaal veiliger én gezonder. Vanuit Veilig Verkeer Nederland zien we dat
schoolomgevingen kwetsbare plekken zijn. En ik zou je daarom graag de vraag stellen:

Dave Bogaert, Landelijk Projectleider VVN Veilige Schoolomgeving

Kinderen leren van

voorbeeldgedrag

en door

zelf te ervaren. Veel oefenen in de praktijk is daarom
belangrijk voor het aanleren van veilig gedrag.

5 Vergeet-me-nietjes
• Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen
• Met de auto naar school? Parkeer iets verderop (Je bent een held!)
• Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen
• Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname
• Bespreek de onderwerpen ‘Smartphone & Verkeer’ en ‘Groepsdruk & Verkeer’ (vanaf 11 jaar)

Vormen de Vergeet-me-nietjes al een vast onderdeel van je dagelijkse leven, dan ben je goed bezig! Is dit niet het geval,
bezoek dan eens onze site en ontdek hoe je ze in de praktijk kunt brengen.

Meer informatie? vvn.nl/veilige-schoolomgeving

Activiteit voor de Nuenense Jeugd
Ben jij tussen de 6 en 18 jaar?
Heb jij zin om lekker buiten te zijn?
En heb jij ook zo’n zin in weer eens een toffe activiteit?
Wil je een spel of activiteit doen, die je thuis niet kunt doen?
Dan helpt Scouting Rudyard Kipling Nuenen je uit de brand!
Op zondag 2 mei, en de week ervoor, bieden wij een aantal leuke activiteiten aan voor de Nuenense jeugd. De
activiteiten hebben een echt scoutingkarakter, en zul je thuis niet zo snel doen. Kom jij gezellig meedoen met
andere Nuenense jeugd?
Wie kan meedoen?
Iedereen tussen de 6 en 18 jaar is welkom. Je hoeft niet bij scouting te zitten of ervaring met scouting te hebben.
Wat bieden wij?
De week vóór 2 mei: een echte QR-code puzzeltocht door de omgeving van Nuenen voor jongeren van 12 tot 18
jaar.
Zondagochtend 2 mei van 10 uur tot half 1: een gave spelactiviteit ‘Verover de vlag’ bij onze blokhut in de bossen
van de Papenvoortse Heide, voor kinderen van 6 t/m 11 jaar.
Zondagmiddag 2 mei van half 2 tot 5 uur: meerdere scoutingactiviteiten ineen bij onze blokhut. Bouw je eigen
bijenhotel, weck je eigen eten, en koken op kampvuur. Vanaf 6 jaar, tot 18 jaar.
Hoe schrijf ik me in?
Meld je snel aan via www.rudyardkipling.nl/nuenense-jeugd. Op zondag 2 mei hebben we een maximum aantal
deelnemers, voor inschrijving geldt vol=vol. Na inschrijving krijg je uitgebreidere informatie over de activiteit
waar je je voor hebt ingeschreven.

We houden tijdens de activiteiten rekening met de RIVM coronavirus richtlijnen. Bij vragen kun je contact op
nemen met Rick van Uum, voorzitter, via voorzitter@rudyardkipling.nl.
Met dank aan de Gemeente Nuenen voor het mede mogelijk maken van deze activiteiten.
Scouting Rudyard Kipling,
www.rudyardkipling.nl

