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Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Welkom in ons Kindcentrum
Er is weer een nieuwe leerling bij de basisschool gestart in
september.
Namelijk: Benjamin!!
We wensen hem én zijn ouders een fijne tijd toe bij Kindcentrum
Crijns Society en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen.

Vanuit het Kindcentrum algemeen
Voorwoord
Beste lezers,
Wat leven we toch in een bizarre tijd. We dachten dat we het achter de rug hadden, maar met de
2e golf is Corona weer helemaal terug en we weten niet waar het nu weer naartoe gaat.
We merken dat er verdeeldheid is over het gevoel wat hierbij heerst. Er zijn mensen die heel angstig
zijn en anderen die het met een korreltje zout nemen. Dat zien we in alle lagen terug. Dat maakt het
af en toe erg moeilijk om goede en verstandige keuzes te maken. Uiteraard baseren we keuzes op
de richtlijnen van het RIVM, maar je wilt ook dat mensen een goed gevoel hebben bij de keuze.
Iedere dag komt er wel weer een nieuwe vraag voorbij. We doen ons uiterste best om hier zo
verstandig mogelijk mee om te gaan.
Wij vinden dat we deze verantwoordelijkheid van de keuzes niet alleen maar bij onszelf moeten
houden. Wij kunnen namelijk niet voor iedereen bepalen wat ieders gevoel erbij is. We moeten dit
echt samen doen. In het stukje 'Corona update' staat hier meer over.
Bij Kids Society Erica ligt er een grote druk op het personeel. Het is moeilijk om zaken op te vangen
als personeel thuis moet blijven i.v.m. klachten. We doen er alles aan om er voor de kinderen te
kunnen zijn.
Online ouderavonden
Tussen 14 t/m 21 september hebben we bij de Crijnsschool op een alternatieve wijze een online
informatieavond georganiseerd voor de ouder(s)/verzorger(s) per groep. Het was wat onwennig
voor de teamleden, maar ze kijken wel terug op een fijne bijeenkomst en ze vonden het prettig om,
ook al was het op afstand, contact te kunnen maken met de ouders van de kinderen van hun groep.
Bedankt voor de vele aanmeldingen.
CITO toetsen
Op de basisschool hebben we de afgelopen weken de Citotoetsen afgenomen die
doorgeschoven waren van het afgelopen jaar. We constateren dat er grote
verschillen zijn. We zien op verschillende vlakken en/of bij sommige kinderen een
mooi sprongetje, maar we zien ook achteruitgang op sommige gebieden. De
resultaten vallen in zijn totaliteit toch een beetje tegen voor de begrippen van de
Crijnsschool. Eigenlijk kan dat ook niet anders aangezien de kinderen afgelopen
jaar een poos niet naar school geweest zijn. Natuurlijk is er online lesgegeven en hebben de
kinderen opdrachten moeten maken en inleveren, maar het is voor ons ook weer een bewijs dat de
leerkracht er toe doet en dat ons werk niet vervangen kan worden door computers. Gelukkig maar!

We hebben inmiddels analyses gemaakt van de toetsen en hebben plannen gemaakt om ermee aan
de slag te gaan. Elke leerkracht heeft voor de herfstvakantie ook een gesprek over zijn of haar groep
met de directeur en de interne begeleider en daarin worden de kinderen, de resultaten, de analyses
en de uitgezette acties besproken en vastgelegd. In het ontwikkeloverzicht wat op 4 november
komt ziet u de resultaten van de toetsen en in de weken daarna gaan we hierover en over het
welzijn van uw kind met u in gesprek.
Uiteraard zien we wel dat kinderen in de thuiswerkperiode zaken hebben geleerd die ze normaal
niet zouden leren. Zelfstandigheid, plannen, organiseren, vragen durven stellen, initiatief tonen etc.
zijn mooie vaardigheden waaraan gewerkt is. Dat blijven we uiteraard ook zien!
We richten ons de komende periode met name op het primaire proces en schuiven
onderwijsvernieuwingen even door. Hierdoor hebben onze collega's de ruimte om plannen te
maken en de lessen echt goed voor te bereiden en te evalueren. Daarnaast blijft het belangrijk om
in deze tijd aandacht te blijven geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hier hebben we
uiteraard oog voor.
Hopelijk komt er snel een einde aan deze lastige tijd. Laten we het
echt met elkaar blijven aangaan. Vertrouw ons dat we er alles aan
doen om verantwoorde keuzes te maken, maar accepteer ook dat
we het soms mis hebben. We willen u daarom vragen om uw
zorgen te uiten op het moment dat u vragen heeft of als het niet
lekker voelt. Samen weten we meer.
Alleen samen kunnen we het Corona virus aan.
Met vriendelijke groet,
Thijs van Moorsel, meerscholendirecteur
De Crijnsschool
Onderdeel van Kindcentrum Crijns Society
Society

Vanuit de basisschool
Corona update
We hebben een aantal toevoegingen aan de Coronarichtlijnen
die er al liggen voor de Crijnsschool. We willen u er daarbij op
attenderen dat er een tegel is aangemaakt in de Crijnsschoolapp
die alle belangrijke informatie omtrent Corona voor de
Crijnsschool bevat.

Ine Dielissen, locatiemanager
Kids Society Erica
Onderdeel van Kindcentrum Crijns

Drukte vermijden bij de grote poort
We merken dat het op sommige dagen erg druk is bij de grote poort bij het ophalen van de
kinderen. Dat begrijpen we ook, want het is een ophaalplek en een looproute. En natuurlijk worden
er op zo'n moment ook nog speelafspraakjes gemaakt. Maar doordat er zoveel mensen bij elkaar
staan, kan hierdoor de 1,5m regel niet altijd gehaald worden.
Daarom willen we aan de ouder(s)/verzorger(s) van groep 4 vragen om voortaan bij
het voetbalveld te wachten op hun kind in de daarvoor bedoelde gele cirkels. Dat is
wat verder weg, maar hierdoor kunnen we het aantal mensen beter spreiden en
zorgen we voor een veiligere situatie.
Hoe handelen wij bij activiteiten buiten de deur?







We richten ons op activiteiten die aansluiten bij het primaire (leer)proces.
Valt de activiteit daarbuiten en is hij gewoon 'leuk', dan zeggen we niet op voorhand dat het
niet kan (leuke activiteiten moeten er ook nog kunnen zijn voor kinderen), maar kijken we
wel extra scherp wat het daadwerkelijk toevoegt en of er bijvoorbeeld veel ouders nodig zijn
om te begeleiden.
Wij beoordelen vervolgens eerst zelf of de activiteit waar het om gaat veilig georganiseerd
kan worden.
Zo ja, dan communiceren we met u waarom we deze keuze maken en hoe het georganiseerd
is.
Vervolgens geven we u zelf nog de keuze om uw kind aan de activiteit deel te laten nemen.
U krijgt de vrijheid om 'nee' te zeggen. Dan krijgt uw kind een passend aanbod op school. Op
deze manier delen we de verantwoordelijkheid.

Communicatie
Gelukkig zijn er op de Crijnsschool nog geen kinderen of teamleden die positief getest zijn op
COVID-19. Wel zijn er een aantal kinderen die in thuisquarantaine zitten, omdat ze in hun omgeving
in aanraking zijn gekomen met iemand die positief getest is. Mocht dit in de klas van uw kind aan de
hand zijn, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
We proberen zo open en transparant mogelijk met u te
communiceren. Zo kunt u voor uzelf ook inschatten hoe u erin staat
en samen met ons alert zijn. Als het gaat om afwezige teamleden
communiceren we alleen over hun afwezigheid als het gaat om
Corona gerelateerde klachten. We laten u dan ook weten wat de
vervolgstappen zijn.
Stappenplan bij zieke teamleden



Personeel laat zich zo snel mogelijk testen. Ervan uitgaande dat de uitslag negatief is, zijn ze
binnen een paar dagen weer op school.
De eerste dag dat ze er niet zijn, vangen wij de kinderen op. We zoeken een oplossing om
het onderwijs te blijven verzorgen die dag.







We hebben besloten om de kinderen in groep 1/2 op dat moment te verdelen over de
andere kleutergroepen (dat zijn nog kleine groepen). De andere groepen delen we niet op,
daarbij zoeken we andere oplossingen.
Vanaf de 2e dag blijven de kinderen thuis.
De ouders van de groepen 3 en 4 krijgen een werkboekje en/of dagtaak naar hen toe
gemaild wat ze thuis kunnen maken.
De groepen 5 t/m 8 krijgen les via Teams (alleen als het om verkoudheidsklachten gaat, ziek
is ziek). iPad' s kunnen zo nodig worden opgehaald op school.

Uiteraard kunnen wij niet alles van tevoren voorzien. Maar een stappenplan opstellen helpt om snel
te kunnen handelen als het nodig is. Komen er andere scenario's voorbij, dan nemen we op dat
moment de beslissing over het verloop. We brengen u dan uiteraard op de hoogte.

Oudergesprekken
Normaal gesproken zullen we een gesprek over de ontwikkeling van uw kind voeren in Teams. Dit
geldt voor de gesprekken die tussendoor gepland worden op het initiatief van u of de leerkracht.
We vinden het wel belangrijk om u ook af en toe fysiek te ontmoeten in het belang van de
ontwikkeling van uw kind. De gesprekken in november zullen we daarom op school gaan plannen.
We gaan de gesprekken over meerdere avonden spreiden om op die manier drukte te voorkomen.
Mocht u klachten hebben of u voelt zich er niet goed bij, dan zullen we het gesprek in Teams met u
voeren. Geef dit dan zo tijdig mogelijk aan. De uitnodiging voor de gesprekken ontvangt u nog voor
de vakantie.
Corona bij een leerling of teamlid
(informatie vanuit de GGD)
Advies voor de positief geteste leerling/ het teamlid
De leerling/het teamlid gaat in thuisisolatie totdat hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij
Corona én het minimaal 7 dagen geleden is dat hij /zij klachten kreeg. De huisgenoten van de positief geteste
leerling/het teamlid krijgen een quarantaine-advies (of gaan in isolatie als zij zelf Corona hebben).
Is de positief geteste leerling/het teamlid in de besmettelijke periode op school geweest?
De GGD gaat er vanuit dat er sprake was van besmettelijkheid vanaf 2 dagen voor de aanvang van de
klachten. Als de leerling/het teamlid die dagen niet op school was, is er geen verdere actie op school nodig.
Welke adviezen gelden voor de klas van de positief geteste leerling/het teamlid?
Kinderen die bij de positief geteste leerling/het teamlid (tijdens de besmettelijke periode) in de klas hebben
gezeten én geen klachten hebben die bij Corona zouden kunnen passen, mogen gewoon naar school. Een
uitzondering geldt voor huisgenoten van de positief geteste leerling/het teamlid, zij blijven als huisgenoot
thuis in quarantaine. Ouders worden op de hoogte gesteld en geadviseerd om de 14 dagen na het laatste
contact met de positief geteste leerling/het teamlid de gezondheid extra goed in de gaten te houden en bij
klachten (ook als deze mild zijn zoals neusverkoudheid) thuis te blijven en een test te overwegen.

Omgeving Kindcentrum
We hebben twee keer goed nieuws:
1. Rond de herfstvakantie wordt de
verkeerssituatie op de Brabantring voor ons
Kindcentrum aangepast om voor meer
veiligheid te zorgen. Dat betekent dat er
gekleurde paaltjes komen, een drempel en
markeringen.
2. In de kerstvakantie wordt de oude noodunit bij de Crijnsschool weggehaald door de gemeente. We
gaan met de leerlingenraad onderzoeken wat we hiervoor terug gaan plaatsen.

Verslag MR-vergadering 07-10-2020
Woensdagavond kwam de Medezeggenschapsraad bij elkaar via Teams. Nieuw ouderlid Sandra van der
Krieken en nieuw teamlid Els Segers werden van harte welkom geheten door onze nieuwe voorzitter Eva de
Boer. Fijn dat de MR weer op volle sterkte is om de belangen van ouders en teamleden te kunnen
waarborgen!
De volgende zaken werden besproken:


De notulen van de vorige vergadering inclusief de afsprakenlijst en besluitenlijst.



De ingekomen post vanuit GMR en OPR. De MR heeft onlangs mogen stemmen over welke
ouderleden plaats zullen gaan nemen in de OPR (de Ondersteuningsplanraad die vooral bezig is met
passend onderwijs). We hebben echter nog geen uitslag ontvangen.



Terugkoppeling over onze inbreng in de GMR-vergadering van 5 oktober (we hebben een aantal
kritische vragen gesteld en discussiepunten ingebracht m.b.t. de aanpak van passend onderwijs
binnen de Eenbes omdat dat daar op de agenda stond) hebben we ook nog niet mogen ontvangen.



Ons eigen jaarplan. Alle regelmatig terugkerende onderwerpen waren daar al op gezet, maar we
hadden vorig schooljaar een brainstormsessie gehouden waaruit wat zaken naar voren kwamen waar
de MR ook graag mee aan de gang zou gaan. We besloten nu dat we aan de slag willen met de
onderwerpen ‘speelplaats’ en ‘aanbod persoonsvorming versus basisvakken’ en ‘regie van de
leerling’. Over het eerste onderwerp gaan we nog in 2020 in gesprek met de directie. De laatste 2
onderwerpen gaan we gecombineerd aanpakken tijdens de vergadering in maart. De directie gaat dit
samen met de teamleden van de MR voorbereiden.



Wij verdeelden intern de taken. In principe leest elk MR-lid elk aangeboden stuk, maar is steeds één
ouderlid en één teamlid aangewezen om er extra goed naar te kijken. We hielden hierbij rekening
met de expertise en interesse van de verschillende leden.



Ons nieuwe ouderlid Sandra praatte ons bij over de MR-scholingsavond die ze in september heeft
gevolgd. Omdat Sandra voor de zomervakantie al heeft ‘proefgedraaid’ tijdens de laatste
vergaderingen van het schooljaar heeft ze al e.e.a. meegekregen van hoe wij op de Crijns
samenwerken met de directie. Toen er gevraagd werd naar ervaringen en wat MR-en zoal aanpakken
was men vol lof over hoe het bij ons gaat. Leuk om te horen dat we het blijkbaar heel goed doen!



Het door de school geboden alternatief voor de algemene informatieavond werd gewaardeerd, al
zijn we het erover eens dat we het echte contact wel hebben gemist.



Tijdens het deel samen met de directie gingen we dieper in op de ontwikkelingen rondom Corona en
wat dat voor de school, de kinderen, de ouders en de medewerkers inhoudt. Wat kwam er uit de
Citotoetsen die nu aan het begin van het schooljaar zijn afgenomen en wat zijn de stappen die
daaruit voortvloeien? De school is daar op een goede, integere manier mee bezig. De resultaten van
de Cito’s komen bij de ontwikkeloverzichten van november. De leerkrachten maken nieuwe
zorgoverzichten n.a.v. de uitkomsten en in enkele gevallen wordt ingezet op extra ondersteuning
voor een groep kinderen.



Ook werd samen met de directie gekeken naar de evaluatie en de vooruitblik m.b.t. de Kindcentrum
ontwikkelingen. Wij constateerden dat het aangeleverde document eigenlijk meer een actielijst is
dan een kwaliteitsdocument en dat we in sommige gevallen vinden dat het wat rooskleurig is

ingevuld. Wij zien dat de school in een aantal onderdelen echt een stuk verder is in ontwikkeling dan
onze partner. Dat komt deels door Corona, deels doordat de werknemers van Erica veel vaker
wisselen en daardoor niet echt goed meegenomen kunnen worden in de ontwikkelingen. Dit vinden
we wel een onderwerp waarbij we de vinger aan de pols willen houden, daarom wordt dit punt
opnieuw geagendeerd voor januari. De directie kan in de tussentijd met onze bevindingen naar onze
partner om te kijken hoe zij e.e.a. naar een wat hoger plan kunnen tillen.
Tot zover dit verslag. Mocht u iets kwijt willen over een van de besproken onderwerpen of wilt u iets met ons
delen of ons ergens van op de hoogte stellen, laat het ons weten via mrcrijns@eenbes.nl

Studenten stellen zich graag aan u voor:
Mijn naam is Manisha Noharie en ik ben 23 jaar oud. Ik zit momenteel in mijn
laatste jaar van het opleiding onderwijsassistent en loop ik met plezier stage op
maandag en dinsdag in groep 3. Mijn afkomst is Surinaamse hindoestaan. Ik ben
geboren in Suriname en op mijn 13de verhuisd naar Nederland. Ik ben inmiddels
ook al getrouwd en wonend in Eindhoven. Mijn hobby`s zijn creatief bezig zijn en
koken. Een dagje lekker niets doen vind ik natuurlijk ook heerlijk.

Hallo allemaal,
Ik ben Kyra van Dijk en ben 16 jaar oud. Momenteel volg ik de opleiding
onderwijsassistent op het Summa College in Eindhoven. Elke dinsdag loop ik
stage in groep 1/2 b bij juf Mireille. In februari kom ik ook op maandag stage
lopen. Werken met kinderen vind ik erg leuk en doe dat buiten de stage ook bij
mijn bijbaantje op manege Hooidonk. In mijn vrije tijd ben ik ook graag op de
manege om paard te rijden of te helpen. Ook ga ik graag met vrienden leuke
dingen doen. Wil je nog iets weten? Zoek me gerust op.

Hallo, mijn naam is Birgit Vrijaldenhoven. Ik ben 16 jaar oud en ik zit op het Summa
College in Eindhoven. Ik ben eerst jaar student op de opleiding onderwijsassistent en ik
vind deze opleiding superleuk. Ik loop stage op de Crijnsschool in klas 1/2 C bij juffrouw
Inge. Ik rijd graag paard en in mijn vrije tijd ga ik graag afspreken met vriendinnen.

Hoi ik ben Mathijs Breukers 18 jaar oud en de stagiair van groep 8 dit schooljaar. Ik kom
van het summa-college (2dejaars) in Eindhoven de opleiding die ik volg is
onderwijsassistent. Ik ben elke maandag en dinsdag op school te vinden. Ik woon zelf in
Lieshout en kijk erg uit naar het aankomende schooljaar.

Kinderboekenweek 2020, de Crijnsschool terug in de tijd
Het thema van de kinderboekenweek 2020 is “ En toen? ”. Bij de opening op
woensdag 30 september betraden alle kinderen via de kasteelpoorten de school.
We zagen mooie prinsessen en ridders voorbijkomen. Alle leerlingen hadden ook
een toegangskaartje gekregen voor ‘Hollands got History’.
Ridder Thijs opende de kinderenboekenweek. Daarna
presenteerden Chanel en Angela deze geweldige
talentenshow, opgevoerd door leerkrachten. Er
kwamen verschillende liedjes van vroeger voorbij, de
kinderen in het publiek vonden het
fantastisch en Ridder Martijn en
Ridder Koen wonnen de ‘Hollands
got History’ bokaal.
Daarna sloten we de opening samen
af met het Kinderen voor Kinderen
lied en de dans.
In de klassen en thuis wordt nu flink (voor)gelezen. Elke klas leest extra veel om een eigen geschiedenis
tijdlijn bij elkaar te lezen. Deze komt in de klas te hangen. Hopelijk halen we de plaat van de toekomst aan
het einde van deze week!
Voor de kleuters is er een heuse opgravingsplaats met botten in de zandbak en voor de hogere groepen is er
een proeverij van kruiden. Aankomende vrijdag stopt de Kinderboekenweek maar blijven we ook daarna als
leesschool natuurlijk flink doorlezen!

Boekentips voor groep 1&2

Boekentips voor groep 3&4

Boekentips voor groep 5&6

Boekentips voor groep 7&8

Voorlezen
Zelf lezen is heerlijk maar ook voorgelezen worden vinden veel kinderen fijn. En het is supergoed voor de taal
(woordenschat) ontwikkeling!!!! Als je kinderen hebt, is de kans groot dat iemand je ooit heeft verteld dat
voorlezen goed is. De meeste ouders lezen hun kinderen tussen de twee en vijf dan ook wel eens of
regelmatig voor. Onderzoek wijst echter uit dat je zo vroeg mogelijk moet beginnen en dat het ook zinnig is
om voor te blijven lezen als een kind dat ook zelf kan. Natuurlijk is het gezellig en leuk, maar wat voor
voordelen heeft het nou precies om met je kind in de boeken te duiken?
Tien belangrijke redenen om voor te lezen:
1. Band tussen ouder en kind versterken
Voorlezen helpt bij het versterken van de band tussen ouder en kind. In onze drukke samenleving is het soms
moeilijk om veel (kwalitatieve) tijd door te brengen met je kinderen. Door elke dag eventjes tijd te maken om
voor te lezen kun je toch een fijn, ontspannen moment met je kind doorbrengen, waarbij alle aandacht naar
hem of haar uitgaat.
2. Oefenen met concentratie

Door leuke en spannende verhalen voorgelezen te krijgen en door naar plaatjes te kijken leert een kind om
goed te luisteren en zich te concentreren. Je kunt eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen.
Voor baby’s werkt het om een paar minuten naar eenvoudige plaatjesboeken te kijken, voor kinderen van
bijna een jaar kun je korte, simpele verhaaltjes voorlezen. Hoe ouder de kinderen worden, hoe langer ze
zich op het verhaal zullen concentreren. We tippen hieronder een aantal karakters met heel fijne
voorleesverhalen.

3. Taalinzicht ontwikkelen
Het voorlezen aan je kind zorgt ervoor dat hun taalinzicht groter wordt. In verhalen worden andere woorden
en zinnen gebruikt dan in de spreektaal, dus kunnen kinderen hun woordenschat vergroten. En ook het
gevoel voor zinsbouw en grammatica ontwikkelt zich doordat ze in aanraking komen met boekentaal. Door
met je kind over de boeken te praten leert het ook om zich beter uit te drukken.
4. Lekker slapen
Dat kinderen baat hebben bij rust en regelmaat is duidelijk. Door een voorleesmoment te creëren vlak voor
het slapengaan bied je kinderen structuur. Ze weten dat er een verhaaltje volgt als ze in bed liggen. En omdat
voorlezen helpt bij het rustig en ontspannen worden, valt je kind daarna misschien wel sneller in slaap.
5. Hersenen stimuleren
Als je je kind vanaf een jonge leeftijd vaak voorleest, ontwikkelen zijn of haar taalvaardigheden zich sneller.
Het kind zal minder moeite hebben met spellen of begrijpend lezen. Maar ook de sociale en emotionele
vaardigheden van een kind kunnen gestimuleerd worden door het voorlezen. Kinderen leren bijvoorbeeld
om zich in te leven in de personages in de verhalen en om emoties die erin voorkomen te herkennen.
Daarnaast leren ze ook oorzaken, gevolgen en verbanden herkennen.

6. Aanleiding tot een gesprek

Je kunt verhalen met een specifiek onderwerp of thema voorlezen om tot een gesprek met je kind te komen.
Emoties zoals angst en verdriet kun je bespreken na het voorlezen van een boek waarin die emoties spelen,
en ook lastige zaken als ziekte of de dood van een familielid of huisdier kun je begrijpelijker maken door
erover voor te lezen. De meeste kinderangsten of gebeurtenissen die schokkend kunnen zijn, zijn in boeken
terug te vinden. Bekijk onze themapagina’s over:
7. Zelfvertrouwen
Door het voorlezen komt je kind in aanraking met alle letters en wordt zijn woordenschat vergroot. Omdat
begrijpend lezen voor veel schoolvakken en -opdrachten belangrijk is, zorgt de vertrouwdheid met boeken
en taal ervoor dat je kind meer zelfvertrouwen heeft als hij of zij naar school gaat. Het kind krijgt het idee dat
hij of zij weet hoe het werkt en voelt zich daarom meer op zijn gemak in de klas.
8. Fantasie ontwikkelen
Verhalen over verschillende onderwerpen kunnen het wereldbeeld van je kind verbreden en hem of haar
kennis laten maken met verschillende gebeurtenissen, mensen en culturen. Hierdoor zet je je kind aan het
denken over dingen die hij of zij zelf nog nooit heeft meegemaakt en stimuleer je fantasie. Maar ook de
illustraties en de beschrijvingen in de tekst kunnen ervoor zorgen dat kinderen gaan fantaseren.
9. Jong geleerd, oud gedaan
Kinderen die veel voorgelezen worden, zullen later waarschijnlijk meer lezen dan kinderen die niet
voorgelezen worden. Als je een kind op jonge leeftijd laat zien hoeveel plezier er uit lezen gehaald kan
worden, dan zal hij of zij sneller een positief gevoel krijgen van het lezen. Je kunt daarom ook als je kind zelf
kan lezen, blijven voorlezen om te laten zien dat (samen) lezen leuk is.
10. Lezen is leuk en maakt nieuwsgierig

Tijdens een fijn voorleesmoment maken je hersenen dopamine aan. Niet alleen zorgt dat stofje ervoor dat je
kind (en jij waarschijnlijk ook) een goed gevoel krijgt, het maakt hem of haar ook nieuwsgierig. En
nieuwsgierige kinderen willen het liefst meer leren!

Kamp van groep 7
Ook dit jaar zijn we met groep 7 op kamp gegaan en wat
hebben wij ervan genoten! In groep 7 staat het kamp in
het teken van groepsvorming; elkaar beter leren
kennen.
De weersvoorspelling maakte het spannend of alle
geplande activiteiten door zouden kunnen gaan, maar
gelukkig viel het weer mee en kon het programma
gewoon afgewerkt worden. Donderdag zijn we veel in
de bossen geweest en hebben leuke spelletjes gespeeld.
We hebben van de kookstaf lekkere broodjes gekregen,
waar we van hebben gesmuld! Ook zijn we op jacht
gegaan naar: meneer Den Directeur.
’s Avonds stond er een heuse frietkraam op het
schoolplein en de avond werd afgesloten met een geluidenspel in het bos. Dat was een spannende activiteit!
Zaklampen mochten alleen in nood aangezet worden!
Vrijdag zijn we de dag actief begonnen en zijn we naar Eindhoven gefietst om bij “Op Noord deel” te nemen
aan allerlei sportieve activiteiten. Ook daar zijn we voorzien van lekkere broodjes en fruit, waarvan we
energie kregen om deel te nemen aan de groepsvormende activiteiten en daarna weer terug te fietsen. Het
kamp is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door hulpouders die mee zijn gefietst, voor de catering hebben
gezorgd of een groepje hebben begeleid. Heel hartelijk bedankt daarvoor! Vervolgens hebben we in de klas
het kamp afgesloten en daarbij dit bericht ook.

Foto’s zeggen meer dan woorden!

Vanuit de Kinderopvang
De herfst is nu echt aangebroken, dus is het weer tijd voor
leuke binnen activiteiten. Natuurlijk gaan we, als het weer
het toelaat, ook nog zo veel mogelijk naar buiten. Kastanjes
rapen om mee te knutselen of gewoon spelletjes om rond
te rennen en onze energie kwijt te raken. Op de BSO
hebben we afgelopen week sleutelhangers gemaakt van
krimpfolie. Voor de kinderen was het heel erg leuk om iets
te maken wat in de oven gaat en totaal veranderd! Heel
ambachtelijk dus. Net als het tie dye’en van stof. Heerlijk
retro, net als de strijkkralen. Of we zitten gewoon lekker te
kletsen aan tafel, onder het genot van een warme kop
thee.
Ook zijn we weer volop bezig om voor de herfstvakantie
een divers en creatief binnen- en buitenprogramma in elkaar te zetten.

Ingezonden
Kinderkoor
Beste ouders en kinderen,
Dit schooljaar gaat het kinderkoor weer van start.
Voor kinderen van groep 1, 2, 3 iedere maandag van 14.20u tot 14.45u. Kosten € 30,00 per half jaar (tot 1
januari 2021).
Voor kinderen van groep 4, 5, 6, 7 en 8 iedere maandag van 14.45u tot 15.25u.
Kosten € 40,00 per half jaar (tot 1 januari 2021).
Dirigent van het kinderkoor is Ton van de Weem. Hij werkte jarenlang met
honderden kinderen op de muziekscholen van Veldhoven en Boxtel.
Met het mede door hem opgerichte Veldhovens Jeugdkoor deed hij veel ervaring op in het werken met een
kinderkoor.
Plezier in het zingen staat bovenaan. Hij leert kinderen hoe goed te ademen, wat een goede lichaamshouding
is en stimuleert kinderen zich te durven uiten via expressief zingen.
Zingen is ook goed voor je gezondheid!
Voor nadere info: Stichting Koorschool Zuid-Nederland. 06 27517826 of e-mail: tonvandeweem1@gmail.com

