Broekelingstraat 2
5735 HC Aarle-Rixtel
T 0492 381876
E brukelum@eenbes.nl

Schoolstraat 1
5735 CG Aarle-Rixtel
0492 381214
E directieheindert@eenbes.nl

woensdag 28 augustus 2019

Nieuwsbrief

agenda
4 september Verkiezingen Leerlingenraad
9 september Vergadering OV
11 september Algemene Informatieavond
11 september Nieuwsbrief nieuwe stijl
17 september Prinsjesdag

25 september Nieuwsbrief nieuwe stijl
2 oktober Start Kinderboekenweek
4 oktober Studiedag, alle kinderen vrijdag
8 oktober Vergadering MR
9 oktober Nieuwsbrief nieuwe stijl

•

algemeen
Beste ouders/verzorgers,
We zijn het schooljaar weer fris en fruitig gestart. We zien
vrolijke, gebruinde snoetjes in de school rond lopen, fijn!
Tevens genieten we nog van het mooie weer. Belangrijk is
dat de leerlingen voldoende drinken, jullie mogen een
extra flesje water meegeven!
De info avond start 11 september om 19 uur. We beginnen
met een gezamenlijk deel in de hal, van daaruit gaan we
naar de klassen voor het groepsspecifieke deel van de
avond. Wij hopen u allen te mogen ontmoeten die avond.

administratie
Zoals u gewend bent krijgt u in de eerste formulieren om
de administratie weer actueel te maken.
• Binnenkort krijgt uw kind een informatielijst mee:
wie moeten wij bellen als uw kind bijvoorbeeld op
school ziek is geworden? Mogelijk is een
telefoonnummer of de oppas veranderd en bent u
vergeten dit tussentijds door te geven. Mogen wij
uw kind paracetamol geven bij bijvoorbeeld
hoofdpijn? Uiteraard doen we dit bij uitzondering,
als uw kind ziek is bellen we altijd.

toestemmingsformulier AVG. Voor welke
gegevens geeft u
toestemming om te
mogen publiceren.
Graag voor 29
augustus inleveren
bij de leerkracht van
uw kind(eren).

aanbod
Aan het begin van ieder schooljaar krijgen wij op school
van diverse uitgeverijen en opleidingen folders
toegezonden voor o.a.
jeugdtijdschriften en
typcursussen. Wij geven
deze materialen geheel
vrijblijvend mee. Het is aan
u of u hier gebruik van wilt
maken.

ouderraad
Maandag 9 september komt de Ouderraad bij elkaar, de
eerste vergadering van dit schooljaar.

leerlingenraad
Zit je in groep 5 t/m 8 en wil je graag jouw klas 2 jaar lang
vertegenwoordigen in de leerlingenraad? Meedenken over
schoolse zaken waar jij als praktijkervaringsdeskundige je
steentje aan bij wilt dragen? Doe dan mee aan de
voorverkiezingen. Stel een programma op van wat jij
belangrijk vindt,
maar houd hierbij
wel in je
achterhoofd dat het
haalbaar moet zijn.
Meer vrije dagen
klinkt bijvoorbeeld
aantrekkelijk, maar
dit kan niet
uitgevoerd worden
omdat we een vaststaand aantal uren per jaar moeten
maken. Je mag jouw verkiezingsprogramma mailen naar
juffrouw Anne-Karin. Haar mailadres is:
annekarin.schmeits@eenbes.nl vrijdag 6 september worden
er in je klas verkiezingen gehouden met een echte
stembus. Lijkt het je wat? Laat het je leerkracht weten!

milieubewust!
Wij vinden het belangrijk dat er bewust wordt omgegaan
met het milieu. Zo ook op school. We scheiden het afval en
vragen u als ouders/verzorgers uw kind zo min mogelijk
plastic mee te geven naar school. Tip; broodtrommeltjes
zijn ervoor om het eten vers
te houden, dat hoeft niet
meer in plastic verpakt te
worden of bijvoorbeeld
bekers/thermo-bekers i.p.v.
flesjes en pakjes drinken.
Vanaf nu gaat het plastic in
het trommeltje terug mee
naar huis.

kalender
op de schoolkalender zijn enkele data verkeerd gepland:
•

informatieavond
Woensdag 11 september is
voor alle groepen de
informatieavond. We beginnen
om 19:00 uur centraal in de
hal voor schoolbrede
algemene informatie en
daarna kunt u kiezen naar
welke klas u gaat voor extra
informatie over deze groep.

•

nationaal schoolontbijt: dit is niet 6 november,
maar donderdag 7 november
de studiedag van 12 november is niet juist. Die
dag zijn de leerlingen NIET vrij.

Verkeerd mailadres
Het juiste mailadres van juf Bo is
bo.vandervrande@eenbes.nl
Dit staat verkeerd genoteerd in de kalender.

Verkeersveiligheid
van harte
Voor de grote vakantie hebben we alle vakantie-jarigen op
een rijtje gezet. Helaas ontbrak een naam op dit lijstje.
Vandaar dat we Sam Manders alsnog feliciteren met zijn
verjaardag.

reserve kleding
In de kleuterklas zijn we op zoek naar reservekleding.
Mocht u thuis kleding hebben die wij op school kunnen
gebruiken als reservekleding, dan zijn we daar erg blij mee!
U kunt deze reservekleding bij Meneer Mircea afgeven.

Drukte rondom school tijdens
het halen en brengen.
Overal kinderen, ouders,
fietsers en auto’s.
Vaak worden kinderen naar
school gebracht met de auto,
omdat dat veiliger zou zijn.
Helaas is vaak het
tegenovergestelde waar. Door alle auto’s wordt het
onoverzichtelijker en onveiliger. Bovendien leren kinderen
hierdoor niet zelf meedoen aan het verkeer.

Jarigen
16 aug.
18 aug.
23 aug.
27 aug.
27 aug.
31 aug.
3 sept.
7 sept.
11 sept
11 sept.

Tatum Swinkels
Daviño Kweens
Hidde Boekema
Lisa Schoonings
Timo van Waardenburg
Rens de Vries
Dilan Beket
Rive Dekkers
Isa van Deursen
Finnan van de Ven

Ingezonden berichten
Vanaf 4 september: Gratis proeflessen
Jeugdtheaterschool Annatheater
Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of er
een acteur in je schuilt? Op woensdag 4 september
beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer.
Kom gratis een proefles volgen!
De lessen worden vanaf 4 september op woensdagen en
donderdagen gegeven.
Jeugtheaterschool Annatheater won de prijs van beste
toneelstuk en beste acteur op het Kicke Festival Eindhoven
2019 en een Brabantse theaterprijs 2016)
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel:
06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek
Jeugdtheaterschool

spel: Pepijn van den Berg, Kayla Bott, Rubén-Fernando
Vargas Domínguez, Caroline van Gemert, Bart de Groot,
Eva van Hemert, Fenne Kusters, Tara Matic, Enna Miličević,
Joy Strijbosch en Mosa Veldhuizen
data: zaterdag 28 en zondag 29 september, vrijdag 4,
zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019
tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NSstation Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492475255
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl

IK-ben-IK training:
Het is weer mogelijk jouw
(gevoelige) kind deel te laten
deelnemen aan de IK-ben-IK
training. Deze start op: woensdag
4 sept met een intakegesprek en
op 18 september met de training.
Het is een training (in de vorm van
een serie coach-sessies in een klein groepje) die gegeven
wordt passend bij de leer- en ontwikkelvraag die uw kind
heeft op het gebied van sociaal-emotioneel leren. Op
school is een flyer beschikbaar die je daar kunt vragen of je
kunt met je vraag terecht bij mij:
Coaching en Begeleiding STAP
Ook vind je uitgebreide informatie over de inhoud van
deze training op www.coachingstap.nl (onder het kopje IKben-IK training)
Of bel mij: Annemie van Poppel 06-12149721

Annatheater presenteert: “Yvonne, Prinses van
Bourgondië.”
Elf acteurs spelen het toneelstuk "Yvonne, Prinses van
Bourgondië". Absurd en ontroerend toneel.
De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai.
Dan ziet hij Yvonne. Ze is lelijk, volgens haar tantes stroomt
haar bloed te traag. De prins besluit direct met haar te
trouwen. Niet uit liefde, maar omdat hij iedereen, en
vooral zijn ouders, op de zenuwen wil werken. Yvonne
zwijgt en kijkt. Het hele hof is in shock. Ieders ware aard
komt naar boven en oude geheimen worden ontsluierd.
Als je anders bent en anders doet hoor je er niet bij en
moet je weg. Hoe kunnen ze zich in godsnaam ontdoen
van prinses Yvonne?
Reacties op onze laatste voorstelling “As You Like It”:
“Jonge acteurs spelen de sterren van de hemel” (Recensie
Eindhovens Dagblad van “As You Like It”, de laatste
voorstelling van onze productiegroep)
Geschikt voor de bovenbouw van het Basis Onderwijs!
regie: Lavínia Freitas Vale Germano

Nationale Sportweek: Bewegend leren voor ouders en
kinderen
Van vrijdag 20 t/m zondag 29 september vindt de
Nationale Sportweek plaats. Bibliotheek De Lage Beemden
organiseert in deze week twee activiteiten rondom het
thema ‘Bewegend leren’. Een KennisFabriek voor kinderen
én een KennisCafé voor ouders. Beide activiteiten vinden
plaats in de gymzaal aan de Otterweg 23 in Beek en Donk
(achter het ontmoetingscentrum). Deelname is gratis.
Kaartjes reserveren kan via
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Dinsdag 24 september 19.30 – 21.00 uur – KennisCafé
voor ouders
Jaccy van den Enden, sportcoach
in Laarbeek, geeft uitleg over
Motorisch Remedial Teaching.
Dit KennisCafé is bedoeld voor
ouders van kinderen in de
leeftijd vanaf 4 jaar.
MRT kan een uitkomst bieden
aan kinderen met een
achterstand in bewegen;
kinderen die struikelen/vallen of
juist bewegingsactiviteiten mijden, maar ook voor
kinderen met hyperactief gedrag of
concentratieproblemen. Bij MRT gaat het kind bewegen en
is er gerichte aandacht voor evenwicht, coördinatie en
kracht. MRT kan de motoriek en concentratie verbeteren,
de drempel tot bewegen verlagen en zelfvertrouwen en
inzicht in de eigen fysieke en mentale mogelijkheden
geven.
Woensdag 25 september 15.00 – 16.00 uur KennisFabriek voor kinderen
Vind je het lastig om je te concentreren voor een
proefwerk of tijdens het beoefenen van je hobby? Ben je
snel afgeleid door prikkels om je heen? Dan is deze
KennisFabriek iets voor jou. Sportcoach Jaccy van den
Enden leert je van alles wat kan helpen bij het fijn
bewegen van je lijf. Hij geeft tips en trucs die je kunt
gebruiken als concentratie even heel belangrijk is. Hij leert
je hoe je plezier krijgt in bewegen en hoe je zonder angst
kan deelnemen aan de gymles of je sportclub. Je gaat
meteen aan de slag, dus neem je gymschoenen en
sportkleding mee! Dit kenniscollege is bedoeld voor
kinderen van 7 tot 12 jaar.
Nieuws van Bibliotheek De Lage Beemden
Speciaal voor ouders:
Voorlezen in de Bibliotheek
Kinderen houden van boeken en van voorlezen.
Vanaf september gaan we in de bibliotheken Beek en Donk,
Gemert
en Boekel weer voorlezen aan de allerkleinsten. Steeds met
een
actueel thema. Het voorlezen is één keer per maand op
woensdag
en is van 15.30 tot 16.00 uur.
Kijk voor de data en thema’s op de website van Bibliotheek
De Lage Beemden.

BabyKwartier
Elke week wordt in
de Bibliotheek
kwartier gemaakt
voor baby’s tot
1,5 jaar.
BabyKwartier
Laarbeek en Boekel
breidt uit met
BabyKwartierXL.
Iedere eerste maandag en dinsdag van de maand wordt
een XL toegevoegd. XL betekent meer. Meer
(voor)leesplezier.
En nog meer samen genieten in de bibliotheek voor baby’s
en hun (groot)ouders/verzorgers.
Een gastspreker informeert op een toegankelijke manier
over allerlei zaken die jonge (groot)ouders bezighoudt. Er
is voldoende ruimte om vragen te stellen. Na een
pauzemoment, met koffie of thee en voor de kleintjes een
gezonde snack, verzorgt BoekStartcoach Marjon Smits een
inspirerende activiteit waarbij de baby’s en boekjes
centraal staan.
Spraak-/taalontwikkeling door Logopedisten Kyona van
den Hurk en Bibi van der Heijden
BabyKwartierXL Laarbeek | maandag 2 september | 15.3016.30 uur
Communiceren met je baby door Marian Walraven
BabyKwartierXL Boekel | dinsdag 3 september | 10-11 uur

Nieuw! Prentenboeken in andere talen
Vanaf september breidt Bibliotheek De Lage Beemden
haar collectie uit met
(prenten-)boeken in het
Pools, Arabisch en Turks
voor kinderen van 0 tot 4
jaar. Deze boeken zijn te
vinden in de Bibliotheken
in Beek en Donk, Boekel
en Gemert.
Deze nieuwe collectie wil
de Bibliotheek graag aan
iedereen laten zien én
horen. De anderstalige
(prenten-)boeken worden gepresenteerd tijdens een
speciaal BabyKwartier op
• maandag 9 september van 10.30 – 11.30 uur in
Gemert
• maandag 9 september van 15.30 – 16.30 uur in
Beek en Donk
• dinsdag 10 september van 10 tot 11 uur in Boekel
Dit BabyKwartier is bedoeld voor ouders en kinderen met
Pools, Arabisch of Turks als moedertaal. Er wordt

voorgelezen aan de kinderen, ouders krijgen informatie
over voorlezen in de eigen moedertaal en natuurlijk zijn de
nieuwe (prenten-)boeken ook meteen te leen.
Meer informatie vind je op de website van Bibliotheek De
Lage Beemden

Gratis Roald Dahl lesmateriaal
Op 13 september is het
groot feest, want dat is de
geboortedag van
meesterverteller Roald
Dahl. Tijdens de Roald Dahlweek staan de boeken van
deze bijzondere schrijver
centraal in de boekhandel,
de bibliotheek en op
scholen.
Educatief materiaal
Speciaal voor alle leerkrachten heeft uitgeverij ‘De
Fontein’
lesmateriaal samengesteld. De lesbrief is binnenkort te
downloaden
via de site. Het werkboekje is gratis te bestellen. Bij alle
bestellingen zit een leuke poster met verjaardagskalender.
Wees er snel bij, want op = op!
https://www.uitgeverijdefontein.nl/kinderboeken/roalddahl-week-2019-gratis-lesmateriaal/
Kinderboekenweek
Nog op zoek naar invulling van
de Kinderboekenweek?
Evenals andere jaren heeft
schrijfster Rian Visser weer
digibordlessen voor de
Kinderboekenweek gemaakt. Dit
jaar heeft zij samen met Tineke
Meirink ook een versjesbundel over reizen en vervoer
geschreven. Ideaal dus om de Kinderboekenweek me e
te openen!
Of maak er helemaal een feest van en open de
Kinderboekenweek met het toneelstuk De boekenbus.
Voor meer informatie:
www.rianvisser.nl/kinderboekenweek

Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind
Start woensdag 30 augustus en 4 september 2019

Waarde(n)vol communiceren met je kind.
In deze interactieve cursus
krijg je handvatten om de
eindeloze uitdagingen van
het opvoeden aan te
kunnen. In 5 lessen van 2
uur worden de
basisprincipes van het
communiceren met je kind
uiteengezet.
Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo
praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten
oplossen zodat niemand verliest en zo afspraken
maken dat iedereen zich er aan houdt.
Durf je de uitdaging aan? Meld je dan nu aan! Of neem
een kijkje op de website van de Zorgboog voor meer
informatie over deze cursus.

Enkele uitspraken van cursisten
• Is het echt nodig om zoveel regels en eisen te
stellen aan mijn kind. Ik weet nu hoe het moet om
mijn kinderen zelf mee te laten denken en om ze
ruimte te geven.
• Het verschil van ontwikkeling tussen jongens en
meisjes was een echte eye-opener voor mij.
• Ik heb meer inzicht gekregen wat je bij welke
leeftijd kunt verwachten van een kind.
• Herkenbaar om het verschil tussen jongens en
meisjes te zien. Dit gaf me vertrouwen.
• Ik wist niet dat kinderen pas vanaf een jaar of 9 zich
kunnen inleven in anderen.
• De handvaten die ik kreeg om oplossingsgericht en
positief te communiceren hebben een goede
uitwerking op mij en mijn kinderen
• Door de cursus waardevol communiceren is de
sfeer thuis verbeterd,
• Door open vragen te stellen krijg ik veel meer
informatie van mijn kind.
• Ik kan beter achterhalen wat mijn kind dwarszit.
• Ik vond het een leerzame en waardevolle cursus.
Fijn om met andere ouders te praten en te merken
dat iedereen een beetje tegen dezelfde dingen
aanloopt en dat er dan vaak ook een stuk bij jezelf
ligt

Cursusdata, kosten en aanmelden
Waardenvol communiceren start woensdag 30
augustus om 09:00 uur in Helmond en bestaat uit 5
lessen van 2 uur. (6, 13, 20 en 27 september 2019).
Er start ook een groep op woensdag 4 september om
20:00 uur in Helmond.

(11, 18, 25 september en 4 oktober 2019)
Woon je in Helmond? Inwoners van de gemeente
Helmond krijgen in verband met subsidie korting op de
cursus. Zij betalen € 40 per persoon. Woon je niet uit
Helmond, maar ben je wel lid van Zorgboogextra, dan
betaal je € 127. Ben je geen lid van Zorgboogextra?
Dan betaal je
€ 140. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier
van de Zorgboog:
aanmeldformulier waardenvol communiceren met
kinderen

Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie over Waardenvol
communiceren met Kinderen kun je een mail sturen
naar cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch
contact met ons opnemen via telefoonnummer 0492504821

Bijlage
-

Brief Heilige communie

