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5735 CG Aarle-Rixtel
Tel. 0492-381214
E-mail: directieheindert@eenbes.nl

DE INFO

nummer 3
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AGENDA
26 september Algemene informatieavond
3 oktober Start Kinderboekenweek
4 oktober Dierendag
5 oktober de Dag van de leerkracht
10 oktober De Info 4

11 oktober Vergadering MR
12 oktober Afsluiting Kinderboekenweek
12 oktober “Laat zien wat je kunt show”
15 t/m 19 oktober Herfstvakantie
24 oktober De Info 5

VERJAARDAGEN
10 oktober Aaron van Dijck

Groep 7 - 8

SCHOOLINFORMATIE

Stichting Halt
Op maandag 22 oktober gaat groep 7-8 deelnemen aan een voorlichting van Stichting Halt.
Deze voorlichting heeft als thema “Invloed van de groep”. Op donderdag 25 oktober om
19:00 uur tot 20:30 uur volgt een ouderbijeenkomst. De ouders van groep 7-8 krijgen
hiervoor nog een uitnodiging.

Noodnummers
De school heeft van alle leerlingen noodnummers. Deze zitten in een map die bij Mircea
staat. Bij een calamiteit hebben we dan snel de telefoonnummers gevonden.
Wij vragen u, om, wanneer de nummers veranderen dit aan de leerkracht van uw kind door
te geven, zodat deze map ook up-to-date blijft.

OVERIGE INFORMATIE

Inloopspreekuur logopedie

Praktijk voor logopedie B.T.C. van der Heijden
Molenstraat 9b 5735BJ Aarle-Rixtel tel: 0492-381524
Email: logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com
Website: www.logopediepraktijkbvdheijdenaarlerixtel.com

Inloopspreekuur logopedie
Vrijdag 28 september is er weer een gratis inloop spreekuur bij u op school van 08.30 uur tot 09.15
uur. U kunt mij, Bibi van der Heijden, logopedist, vinden in de hal bij de Peuterspeelzaal/
kinderopvang. Als u niet kunt komen op die dag maar u hebt toch een vraag mag u altijd vrijblijvend
bij mij in de praktijk komen. U kunt mij dan bereiken om een afspraak te maken op telefoonnummer:
381524 of u kunt een afspraak maken via mijn website:
www.logopediepraktijkbvdheijdenaarlerixtel.com
De logopedist kan uw vragen beantwoorden over de spraak- en taalontwikkeling van uw jonge kind.
Praat bijv uw kind nog niet goed of te weinig ?
Daarnaast kan ze ook ondersteunen bij het trainen van de auditieve vaardigheden. Deze
ondersteuning wordt gegeven aan kleuters, ter voorbereiding op groep 3. Maar ook kinderen die al
in groep 3 zitten kunnen hier soms wat hulp bij gebruiken.
Bij auditieve vaardigheden kunt u denken aan rijmen, woorden hakken en plakken (v-o-s), eerste en
laatste letter onderscheiden (wat is de eerste/laatste letter van boek?) of het auditief geheugen
(losse woorden of zinnen onthouden, opdrachten onthouden en uitvoeren). Aan deze vaardigheden
wordt op een speelse manier aandacht geschonken. Op deze manier ontwikkelen de kinderen naast
de vaardigheden ook zelfvertrouwen en kunnen ze een goede start maken met lezen en spellen.
Kom gerust eens binnen!
Met vriendelijke groeten
Bibi van der Heijden
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Opgaveformulier Jeugdprins/Jeugdprinses
Peuter- en kleuterviering

