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Belangrijke data
19 december
23 december - 3 januari
6 januari
6 januari
13 januari
17 januari
27 januari
30 januari
30 januari
31 januari

(januari)

Kerstviering
Kerstvakantie
Start zilveren weken
Luizencontrole
Ouderavond VO groep 7
Studiedag
Zien voor zorg
Rapport 1
Nieuwsbrief 1
Open podium

Algemeen

Op bezoek bij moskee Fatih
Groep 4/5 heeft de afgelopen periode gewerkt
aan het thema Geloof.
Als afsluiting zijn we op excursie geweest naar de
moskee.
We werden gastvrij ontvangen en we kregen uitleg
over de wassing vóór het bidden.

In het leslokaal zagen we het alfabet in het Arabisch en
tenslotte mochten we in de gebedsruimte kijken.
Natuurlijk moesten we wel onze schoenen uitdoen.
Wat was alles mooi versierd, wat een mooie kleuren.
Ook hier kregen we weer uitleg over hoe het bidden te
werk gaat.
Het was heel interessant om dit eens te zien.

Groep 7 en 8 bezoeken het Eckart College
Maandag 16 december waren de groepen 7 en 8 al vroeg op school. Om 8.15
uur vertrokken ze, zoals alle voortgezet onderwijs leerlingen dat doen, op de
fiets naar het Eckart College in Eindhoven. Zij werden ontvangen en
rondgeleid door oud
leerlingen van onze school.
Er werden dus best wat
oude bekende “gespot”.
Er is veel uitgelegd en
hopelijk zijn de kinderen
weer wat geholpen met deze kennismaking, zodat het maken
van een keuze voor de vervolgschool ze wat makkelijker af zal
gaan. Natuurlijk willen we de ouders die mee zijn gefietst
weer hartelijk bedanken.

Prettige vakantie allemaal!
De feestdagen staan weer voor de deur. Het
team wenst iedereen een hele mooie Kerst en
een gezond en voorspoedig 2020! Ook willen
we iedereen die op welke wijze dan ook het
afgelopen jaar geholpen heeft ontzettend
bedanken. We hopen iedereen op maandag 6
januari weer op school te zien.
Tot volgend jaar!

De peuterspeelzaal
We zijn de afgelopen weken bezig geweest met het thema “FEEST”.
Wat hebben de peuters genoten van het sinterklaasfeest en wat hebben ze mooie groepscadeautjes gekregen.
Ook het kerstfeest was zeer geslaagd, met lekkere hapjes. Natuurlijk hebben de peuters ook super hard aan hun
kerstknutsels gewerkt, zodat het thuis ook mooi versierd kan worden tijdens de kerstdagen.
Naast de gezellige feestje, waren er ook afscheidsfeestje !
Op woensdag hebben juf Jeannette en juf Marjan voor de laatste keer de woensdaggroep gedraaid samen met
de peuters en ouders. In het nieuwe jaar komt deze helaas te vervallen door een nieuwe VVE-normering (alle
ouders/verzorgers van alle peutergroepen hebben reeds een brief ontvangen hierover)
Vrijdag was mijn (juf Frances) laatste werkdag voor de peuterspeelzaal. Na bijna 12 jaar ga ik me nu volledig
richten op mijn eigen Praktijk SportMassage Gerwen. Voor de laatste keer wil ik via deze weg ouders/verzorgers
en peuters bedanken voor hun jarenlange vertrouwen.
Mijn opvolger staat te trappelen en stelt zich hieronder aan jullie voor.

Beste ouders/ verzorgers van de peuterspeelzaal,
Ik wil me even voorstellen: Ik ben Kim Janssen Vervoort en kom uit
Lieshout. Ik ben moeder van 2 jongens van 5 en 7 jaar oud. Naast
mijn gezin en werk sport ik graag en ben ik een fanatieke coach
van het vaandelteam van korfbalclub Flamingo’s
Vanaf Januari zal ik Frances vervangen op de PSZ. Voor mij een
nieuwe uitdaging waar in ontzettend veel zin in heb. Samen met de
kinderen werken en ontwikkelen!
Sommige ouders zullen mij misschien wel eens gezien hebben, ik ben
namelijk ook werkzaam op de BSO in Gerwen. Daar werk ik met de
oudste kinderen. Vanaf januari dus een leuke combinatie van jonge en oudere kinderen.
Ik heb er zin in, heb je vragen stel ze dan gerust.
Groetjes Kim Janssen Vervoort
‼️Belangrijk‼️
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 5 januari 2020
Start nieuwe tijden miv maandag 6 januari 2020
Rest mij nog om iedereen prettige kerstdagen en alle goeds voor 2020 te wensen!
Groetjes,
Juf Frances

Kids Society Erica
Nieuws vanuit de dagopvang groep de Bijtjes:
Op dit moment zitten we midden in ons nieuwe thema
“ FEEST !!!
dat doorloopt tot en met 10 januari.
Want in deze periode hebben we natuurlijk veel feestelijke dagen op de kalender staan door Sint
en Kerst en dus gaan verschillende activiteiten doen die daarmee te maken hebben. Omdat de
Bijtjes een dagopvang groep is waarbij VVE wordt aangeboden, dat wil zeggen vroeg- en
voorschoolse educatie, bieden we dagelijks grote- en kleine groepsactiviteiten aan die verbonden zijn
aan het thema en de ontwikkeling stimuleren op divers gebied.

Zo hebben we met Sinterklaas bijvoorbeeld pietengym in de hal gedaan (grote groep activiteit om o.a. de grove
motoriek te stimuleren), sinterklaasjes geknutseld (kleine groep om o.a. de fijne motoriek te stimuleren),
hebben we gelezen uit het thema-boek (stimuleren cognitieve ontwikkeling) en hebben de kinderen fopcadeautjes in de schoorsteen gestopt. En natuurlijk heeft Sint ook dit jaar nieuw speelgoed meegebracht uit
Spanje waar alle kinderen super blij mee zijn !!!
Nu de Sint weer naar Spanje is, hebben we met de kinderen de kerstboom gezet en de groep mooi versierd.
Er staan ook voor de komende weken leuke ontwikkelingsgerichte activiteiten gepland.
Er zijn al kerstballen geverfd en de bijtjes mogen in de thema hoek ballen in de boom
plakken met magneetjes !!! Mocht u als ouder vragen hebben over wat het VVE aanbod nu
precies inhoudt aarzelt u dan niet om uw vragen hierover te stellen aan ons.
Volgende week staat er samen met school en peuterspeelzaal een mooie gezellige avond
georganiseerd waar iedereen welkom is.
Hele fijne, gezellige dagen gewenst namen
alle pedagogisch medewerkers van dagopvang en BSO
Kids Society Erica in Gerwen.

De volgende nieuwsbrief verschijn op 28 november

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Een training voor kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool die het lastig vinden om
op een g Een training voor kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool die het lastig
vinden om op een goede manier sociale contacten aan te gaan en te onderhouden.
Tijdens de training krijgen de kinderen een goede basis mee om hun sociale contacten
te verbeteren en waar mogelijk te versterken.

Thema’s die tijdens de training behandeld worden zijn:
 Kennismaken
 Iemand beter leren kennen
 Complimenten geven en ontvangen
 Tips geven en ontvangen
 Samenwerken
 Ruzies voorkomen en oplossen
 Emoties herkennen bij jezelf en bij de ander
 Op een goede manier omgaan met emoties
 Grenzen aangeven en accepteren
Praktische informatie:
 er zijn 7 bijeenkomsten van 15:30 tot 17:00 uur;
 start op donderdag 9 januari;
 de groep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers
 locatie LEVgroep Berg 22 in Nuenen
Aanmelden en meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Anke Nieuwenhuizen of Kim Peeters:
Anke.nieuwenhuizen@levgroep.nl / 06 360 355 23

Kim.peeters@levgroep.nl / 06 486 044 98

Aanmelden via: bit.ly/lerenmetlev-sova5en6

