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Algemeen
Geslaagde kerstmarkt met een mooi bedrag voor het goede doel!
Op donderdag 21 december organiseerde Brede school Heuvelrijk een kerstmarkt. Iedereen kon onder andere
genieten van optredens, heerlijke hapjes en prachtige knutselwerken. De kindermeedenkraad bestaande uit
Teun, Elise, Iris, Isolde en Lucas bedachten het goede doel: het KIKA kinderkankerfonds. Jules was de ontwerper
van de cheque. De kerstmarkt werd een groot succes! De opbrengst van de kerstmarkt is deze week geteld en er
is een prachtig bedrag van € 850,-- opgehaald. Dit zal binnenkort worden overhandigd aan het KIKA
Kinderkankerfonds.

De aankleding en acts waren weer tot in de puntjes verzorgd, en natuurlijk bezocht de kerstman de hele school.
Namens het team willen we natuurlijk iedereen bedanken voor zijn of haar inzet, dankzij alle hulp is het mogelijk
is geweest deze gezellige activiteit te realiseren.

Complimentenweken van 18 februari tot en met 1 maart
De bovengenoemde weken staan in het teken van complimenten.
Doel van deze complimentenweken zijn:
* Het creëren van een positief klimaat, het geven van positieve feedback en ontvangen.
* Feedback tussen leerkracht en leerling, leerling en leerkracht & leerling en leerling.
Weet jij waar je goed in bent? Je talenten kennen en kunnen inzetten is voor kinderen en voor volwassenen een
belangrijke bron van plezier en zelfvertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat we meer leren van onze successen en
daarbij horende complimenten, dan van het ‘falen’ en de daarbij horende tips. Emoties beïnvloeden ons
leerproces in sterke mate. Het gedrag dat hoort bij een succeservaring zal een kind vaker herhalen omdat het
graag weer die positieve emotie ervaart. Het kind zal vanuit dat positieve gevoel het succesvolle ‘gedrag’ met
zelfvertrouwen vaker inzetten in verschillende situaties. Er is een leskist samengesteld met diverse
(groeps)activiteiten, spellen en boeken om dit thema nog eens extra onder de aandacht te brengen. Misschien
valt u tijdens deze weken thuis of op school al iets op. Wij zijn zeer benieuwd!
Weet u overigens dat het elk jaar op 1 maart nationale complimenten dag is?

Vanuit de groepen

Groep 4/5 op excursie naar het Erfgoedhuis.
Woensdag zijn we met groep 4/5 naar het Erfgoedhuis geweest in Eindhoven. Dit sluit mooi aan op het
huidige thema: Prehistorie, Grieken en Romeinen. We hebben oude spulletjes bekeken uit de tijd van
de Romeinen, de bronstijd, de ijzertijd. Het was erg leerzaam. Er werden mooie verhalen verteld. Tot
slot mochten we nog overal rondkijken.

Vincentre bezocht door groep 6 en 7
In verband met het thema kunst hebben alle
leerlingen van groep 6 en 7 vorige week
vrijdag een bezoekje gebracht aan het
Vincentre in Nuenen. Dat zo’n beroemde
schilder, gewoon uit ons eigen Nuenen komt
blijft toch heel bijzonder! Het was een
leerzame ochtend. Natuurlijk bedanken we
ook de ouders voor het meefietsen.

Jeugd Ehbo Groep 8
De leerlingen uit groep 8 zijn vorige weer donderdag begonnen met de cursus Jeugd Ehbo. Onder
leiding van juf Yvonne krijgende kinderen 8 weken les en daarna volgt een heus examen. Vandaag
kwam een mevrouw in de les die prachtige wonden kon schminken. De kinderen leerden onder andere
om deze wonden op de goede manier te verbinden.

De peuterspeelzaal
Berichtje vanuit de peuterspeelzaal.
Het thema van de komende periode is: “ziek zijn”.
Dit thema loopt van 14-01-2019 t/m 01-02-2019
Op allerlei manieren worden er rond dit thema spelletjes en activiteiten gedaan.
In onze dokterskamer (thema hoek) staat een bureau met laptop, telefoon en een receptenboekje en
er ligt een zieke beer en pop in bed. Ook hangen daar de zusterschortjes en staat er de dokterskoffer
waar volop mee gespeeld wordt.

In de dokterskoffer zitten de benodigde spulletjes zoals: een stethoscoop, een thermometer, een spuit
en een reflexhamertje.
We spelen het consultatiebureau na, waar de peuters worden gemeten, gewogen en een ogentest
gedaan wordt.
We gaan knutselen over dingen die met ziek zijn te maken hebben.

Woorden die we veel gebruiken zijn: de dokter, de zuster, de dokterskoffer, de pleister, de
thermometer, hoesten, ziek, beter, spuit, pillen, en stethoscoop.
We lezen voor uit: Kaatje bij de dokter, Beterschap en Bij de dokter.

Nationale Voorleesdagen van 23 januari t/m 2 februari 2019:
Op woensdag 23 januari starten de Nationale voorleesdagen en deze hebben wij geopend met een
gezamenlijk ontbijt op de peuterspeelzaal. Wat hebben de kinderen lekker zitten eten en smullen van
het ontbijt dat door de leidsters verzorgd was.
Voordat we gingen voorlezen uit het prentenboek: “Een huis voor Harry” hebben de kinderen zelf de
afwas gedaan, alles afgedroogd en de boel opgeruimd!
We hebben heerlijk genoten!!!

Info:
Het doel van de Nationale voorleesdagen is het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen,
te bevorderen.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot hun
woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het hun heel
veel plezier! Wist U dat Uw kind gratis lid kan worden van de bibliotheek!

Fotograaf:
Op donderdagochtend 31 januari en vrijdagochtend 1 februari komt de fotograaf naar de
peuterspeelzaal om foto’s van de kinderen te maken.
Afname van de foto’s is geheel vrijblijvend.

Afscheid:
We hebben afscheid genomen van Gijs en wensen hem veel succes en plezier op de basisschool!

Nieuw:
Welkom Roan, Bryan en Tess en we wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op de peuterspeelzaal!

Carnavalsvakantie:
De carnavalsvakantie is van 4 maart t/m 8 maart 2019.
Groetjes, leidsters peuterspeelzaal.

Kids Society Erica
De Bijtjes
Bij de Bijtjes zijn we begonnen met het thema “Er was eens...”.
We lezen samen verschillende sprookjes. Roodkapje is een van de favorieten!
De volgende woorden staan centraal: de boze wolf, oma, op bezoek, het bos, oppassen, de jager.

Zeg roodkapje waar ga je heen
Zo alleen, zo alleen
Zeg Roodkapje waar ga je heen zo alleen
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen
In het bos, in het bos
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen
In het bos
In het bos wonen de wilde dieren
In het bos, in het bos
In het bos wonen de wilde dieren
In het bos
Ben niet bang voor de wilde dieren
Ben niet bang, ben niet bang
Ben niet bang voor de wilde dieren
Ben niet bang

Pas maar op daar komt de wolf
Pas maar op, pas maar op
Pas maar op daar komt de wolf
Pas maar op...
De kinderen kennen het verhaal
al heel goed.
Wat is dat spanned als de boze wolf in het
verhaal verschijnt... gelukkig komt alles
weer goed met Roodkapje en haar oma.
Als het boekje afgelopen is, vragen de
peuters enthousiast “Nog een keer!”.
Naast boekjes voorlezen gaan we samen met de kinderen het verhaal na spelen, liedjes zingen,
memory spelen en natuurlijk gaan we ook knutselen. Het thema sluiten we af met een verkleedpartijtje,
wat mooi met Carnaval aansluit.

Nieuws vanuit de BSO!
De vakantie is alweer even geleden en wij zijn alweer druk bezig met de voorberedingen voor de
carnavalsvakantie die er aan staat te komen. Wat een vooruitzicht alweer!
Ondertussen hebben we op de BSO ook weer allerlei leuke dingen gedaan.
In de eerste week na de vakantie doen we het altijd heel rustig aan.
Afgelopen week hebben we gespeurd in het donker. Vele kinderen hadden hun zaklamp bij, erg leuk.
We hebben buiten in het donker rondgelopen en binnen in het donker
verstoppertje gedaan. Heel erg spannend en ontzettend leuk.

Deze week gaan we aan de slag met “koken en bakken”. We gaan gezonde en lekkere dingen maken.
Wij zijn heel benieuwd wat hier uit gaat komen.
Ook gaan we nog lekker een frisse neus halen in de bossen, hoe zou het ervoor staan met het ijs? Al dik
genoeg? Hopelijk wel!

Op maandag 14 januari hebben afscheid genomen van Anniek, zij mag voortaan naar de tieners,
Anniek, nogmaals heel veel plezier bij de tieners, geniet van je tijd daar!
Het BSO team

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 februari

Ingezonden activiteiten en mededelingen

