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Algemeen
Start spreekuur CMD op school
Steeds vaker horen wij van ouder dat zij worstelen met opvoedvragen. Dat hoeven niet altijd zware of
ingewikkelde vragen te zijn, maar kunnen ook redelijk alledaagse vragen zijn. Dat is niet alleen op onze school
zo, maar dat geldt eigenlijk op alle scholen van de gemeente Nuenen. Voor de directeuren van de Nuenense
scholen is dat reden geweest om met de gemeente Nuenen te overleggen over een opvoedkundig spreekuur op
school, zodat dit voor alle betrokkenen makkelijk toegankelijk is. Dit overleg heeft geleid tot het volgende:
Vanaf woensdag 1 juni is er tweewekelijks een spreekuur van het CMD op school. Het CMD (Centrum voor
Maatschappelijke Deelname) is een gemeentelijke dienstverlening, waar inwoners van Nuenen terecht kunnen
met vragen over zorg, wonen en welzijn. Daaronder vallen ook de vragen m.b.t. de opvoeding van kinderen.
Om tegemoet te komen aan de toenemende vragen zal Diny Ceelen, medewerkster van het CMD, vanaf 1 juni
gedurende twee uur per twee weken op onze school aanwezig zijn. Zij is beschikbaar voor ouders, kinderen en
leerkrachten met opvoedvragen op de woensdagen van 11.45 tot 13.45 uur. Daarvoor hoeft geen afspraak
gemaakt te worden; u kunt gewoon binnenlopen. Zij is op die momenten te vinden in de spreekkamer op de
bovenverdieping van ons gebouw.
Diny Ceelen is ook te bereiken via haar emailadres: diny.ceelen@levgroep.nl.
Dit schooljaar zal zij nog op de volgende data op school aanwezig zijn:
1 juni, 15 juni, 29 juni en 13 juli.

Update Breinhelden
Hoort u thuis ook regelmatig over Effi en Furon of vertellen de
kinderen over een bepaalde kracht?
Dat komt waarschijnlijk omdat bijna alle groepen het volledige
programma 'Breinhelden' hebben doorlopen.
De kinderen en het team zijn ontzettend enthousiast over het
programma. We merken in de dagelijkse praktijk zichtbaar
verbetering als we kijken naar de executieve functies, ofwel de
krachten. En dat was en is ons doel!
Aan ons nu de taak om het geleerde regelmatig toe te blijven passen binnen de reguliere lessen.
Onlangs hebben we met het team diverse afspraken hierover gemaakt om de doorgaande lijn te behouden en
het geleerde te borgen. We hebben daarom besloten om in het nieuwe schooljaar maandelijks een kracht
centraal te stellen, deze kracht maken we aan u bekend middels de nieuwsbrief. Verder zullen we de
informatieavond, die wegens coronamaatregelen dit schooljaar niet door kon gaan, in het najaar van 2022
opnieuw plannen. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u ter zijner tijd.
Nieuwsgierig geworden? Vraag eens naar de krachten aan uw kind of kijk voor meer informatie op de website
van Breinhelden https://www.breinhelden.nl/

Peuterwerk

Simsalabim, “ ik kan toveren “ dat ons nieuwe thema waar we
vorige week mee gestart zijn. We toveren met ballonnen, met
verf, met kleur, met scheerschuim en bellenblazen.
Tijdens dit thema kunnen de kinderen van alles ontdekken en
hun fantasie de vrije loop laten gaan. Ze zetten een toverhoed
op en nemen de toverstaf in de hand en toveren het konijn
weg. De woorden waar we extra aandacht aan besteden zijn:
De toverstaf, de toverhoed, de kleuren, de tovenaar, de
toverketel, de toverdrank.
We zingen liedjes van “ timpe tampe tovenaar kom vertoon je
kunsten maar…”.
De boekjes “ Anton kan toveren“ en “Heksje Mimi tovert
iedereen in slaap” staan centraal.
We gaan er gezellige toverachtige weken van maken waarvan
de ouders de foto’s kunnen zien in het ouderportaal.
Groetjes juffen en peuters van Peuterhof.

Kids Society Erica
Nieuws vanuit de BSO van Kids Society Erica
Even een terugblik op de mei-vakantie waar we samen heel veel
mooie herinneringen hebben gemaakt. Vanwege het mooie weer
konden we elke dag veel activiteiten buiten doen. We zijn naar
veehouderij Donkers, speeltuin De Kievit en het bos Kamerven
geweest. Verder hebben we in de vakantie veel feestjes gevierd !!
De koning was jarig, onze BSO juf Wendy werd 50 en ook Bodi en
Roy vierden hun verjaardagsfeest!!!!
En het feestje van hen werd gevierd in de speeltuin met een
lekker waterijsje.
De kinderen waren super enthousiast over hun bezoek aan
veehouderij Donkers. Er werden veel vragen gesteld over de
koeien en alle apparaten die er stonden want wat moet je daar nu
eigenlijk mee? “Hoe veel bakjes water drinkt een koe elke dag?”,
“Hoe krijgen we melk?” ”Na hoe veel dagen wordt een kalf geboren?” “Kan een koe tweelingen krijgen?”
We hebben veel geleerd over het leven op de boerderij.

Verder waren we naar het bos Kamerven en speeltuin De Kievit geweest.
In het bos hebben we veel nieuwe natuur ontdekt en samen gezellig gepicknickt.

We hebben ook bloempotten geverfd en bloemen geplant. Onze BSO-kinderen hadden goede ideeën voor hun
eigen bloempotten. Wat zijn ze toch creatief!
En Yoga met juf Maxime. Zij vertelde mooie verhalen tijdens de yogales waardoor we nog gemakkelijker kunnen
springen, stretchen, fladderen en kruipen. We hebben al gehoord dat sommige kinderen in hun achtertuin nog
steeds yoga oefenen. Geweldig!

Ingezonden activiteiten en mededelingen

