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Maandelijks informatieblad voor leerlingen en ouders
Rode Draad groep 5-6
Op woensdag 11 december heeft groep 5-6 een workshop "Slimmer zoeken".

De Bibliotheek biedt deze workshop aan om kinderen meer inzicht te geven in verschillende zoek strategieën en legt de verbinding
tussen het zoeken van online informatie gekoppeld aan wat je kunt vinden in informatieboeken. Leerlingen maken kennis met de
‘Big6’, een stappenplan om tot een zoekstrategie te komen waarmee ze slimmer en sneller de juiste informatie kunnen vinden.
De lees-media consulent van de bibliotheek komt de les op school verzorgen.

Schoolmelk
Heeft uw kind een dag schoolmelk gemist vanwege ziekte of andere reden? Dan mag het dit pakje melk uiteraard alsnog mee naar
huis nemen. Wilt u hier gebruik van maken, loop dan even binnen en vraag de leerkracht van uw kind ernaar. Het is voor ons niet
mogelijk om dit voor iedereen bij te houden. Wij hopen op uw begrip.

Aanpassing schooltijd Carnavalsviering vrijdagmiddag 21 februari
Uit praktische overwegingen, willen we op vrijdag 21-02-19 geen continurooster draaien en komen de kinderen van groep 3 t/m 8
tussen de middag om 12 uur naar huis, de kleuters kunnen net als anders om 11.00 uur worden opgehaald.
Alle kinderen kunnen dan thuis eten, zich omkleden en wellicht geschminkt worden. Op school kan dan tussen de middag alles
klaargezet worden voor de Carnavalsviering voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 die van 13.15 tot 15.15 gehouden wordt.
Mocht u hierdoor in de problemen komen met opvang of andere zaken, neem dan contact met ons op.

Kinderkoortje tijdens gezinsmis
Kinderen die graag zingen zijn welkom om mee te oefenen voor de gezinsmis op Kerstavond (24 dec) in Netersel om 21.00 uur.
Elke vrijdag is er repetitie van 15.30 tot 16.15 uur in het zaaltje naast de kerk in Bladel.
Op vrijdagmiddag 20 december gaan we ons programma ‘LIVE’ uitvoeren in de studio van Radio Maria in Den Bosch, samen met
gitarist Lars Gerfen. Welkom, kids!
Info: kinderclub@parochiepetruspaulus.nl
Groeten en bedankt!
Pastoor Harm Schilder

Bezoek Sint groep 1 t/m 8
Op maandagochtend 2 december zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek brengen aan onze
school. Samen met alle groepen en de peuters van Jippie Jee zullen we hem rond 09.00 uur verwelkomen. Van 09.15 tot 10.00 uur komt de Sint in groep 1 t/m 4. Daarna gaat hij even een kijkje nemen in
groep 5/6 en groep 7/8 en om 11.00 uur gaat de Sint naar de peuters van Jippie Jee.

Tentoonstelling surprises
De surprises worden op maandag 2 december mee naar school gebracht en tentoongesteld. Belangstellenden kunnen deze op
dinsdag 3 en woensdag 4 december komen bewonderen.

Speelgoed meebrengen
Op vrijdagochtend 6 december mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 één cadeautje meebrengen om op school mee te spelen (groep 1-2) of
te laten zien (groep 3-4).

Uitslapen
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen op
vrijdag 6 december iets langer in bed
blijven. Ze hoeven pas om 10.00 uur op
school te zijn.

Pepernoten bakken
Op donderdag 5 december willen we met de kinderen van groep 1 t/m 4 pepernoten gaan bakken bij ouders thuis.
De kinderen worden verdeeld in groepjes. Hoe groot de groepjes zijn, is afhankelijk van het aantal ouders dat zich zal opgeven
om mee te helpen. U bent via Social Schools door de contactouders benaderd voor hulp.

Thema Kerst in groep 1-2
Als de Sint weer terug naar Spanje is, is het weer tijd voor ons om het nog gezelliger te maken in de klas met een kerstboom, lichtjes, kerststal, versieringen enz. In de klas richten we, samen met de kinderen, de speelhoek in.
Onder de speelhoek willen we een gezellige huiskamer maken waar ze gezellig kunnen tafelen met elkaar en de kerstboom kunnen
versieren. Voor de aankleding in deze hoeken zijn we op zoek naar chique verkleedkeren, opmaakspulletjes zoals oogschaduw en
lippenstift, mooie aankleding voor in ‘huis’. We denken aan bijv. een kleine kerstboom, tafelkleed, borden, bestek, servetten, kerstverlichting, een kandelaar, een openhaard, klein kaptafeltje enz.
Graag de spullen meegeven op vrijdag 6 december (voorzien van naam).

Schaatsen Winterfeesten Reusel
Stichting Winterfeesten Reusel – de Mierden organiseert dit jaar weer winterse activiteiten in het centrum
van Reusel. Tijdens deze weken zal er weer een grote overdekte ijsbaan staan. Alle groepen 3 t/m 8 van de
scholen in de buurt zijn weer door de stichting uitgenodigd om hier gratis te komen schaatsen. Voor meer
info zie: www.winterfeesten-reusel-de-mierden.nl
Wij hebben ons weer aangemeld en zijn ingedeeld op vrijdag 20 december van 11.00-13.00 uur. Het vervoer wordt ook gratis geregeld door de stichting en zal verzorgd worden door Jack de Kort. Voor de kinderen die zelf geen schaatsen hebben, worden
gratis schaatsen ter beschikking gesteld.
Voor groep 3-4 is het fijn zijn als er twee ouders mee kunnen om te ondersteunen bij het aantrekken van schaatsen etc.
Deze zullen via de contactouder benaderd worden. Ook worden er een paar ouders gevraagd om mee te rijden met de auto.
De kinderen dienen deze dag net als anders een lunchpakketje (boterhammen en drinken) mee te brengen.
De gymles voor groep 5 t/m 8 vervalt op deze dag. Om 14.15 uur begint voor groep 3 t/m 8 de kerstvakantie!
Om het schaatsen te doen slagen is het van belang dat uw kind:
•
deze middag makkelijke kleding en schoenen draagt
•
indien mogelijk de eigen schaatsen meeneemt (Noren of klapschaatsen zijn niet toegestaan)
•
de eigen schoenmaat weet
•
handschoenen draagt tijdens het schaatsen (dit is verplicht)|
•
een paar extra dikke (lange) sokken draagt tijdens het schaatsen om blaren te voorkomen.

Kerstviering
Op donderdag 19 december staat de jaarlijkse kerstviering
gepland. We hebben dit jaar gekozen voor een kerstviering tijdens de schooluren.
We beginnen de kerstviering met een gezamenlijke opening om
vervolgens met allerlei kerst (doe) activiteiten aan de slag te
gaan. Na de lunch laten alle groepen aan elkaar een optreden
zien.
Uw kind hoeft deze dag géén lunchpakket mee naar school te
nemen. Alle kinderen krijgen op school een lunch aangeboden
door de OC. Voor deze lunch hoeft uw kind enkel een bord,
een soepkom, bestek en een beker mee te brengen. Fruit of
drinken voor in de pauze is niet nodig.
Om 14.15 uur is de kerstviering afgelopen en kunt u uw kind
weer op komen halen.

De voedselbank
Dit jaar willen we in de aanloop naar kerst aandacht besteden
aan het feit dat er ook dichtbij huis kinderen in armoede leven.
Met het Nationaal schoolontbijt hebben we met de kinderen
besproken dat het heel belangrijk is om de dag te beginnen met
een goed en gezond ontbijt. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Iedere week moeten er een behoorlijk aantal mensen een beroep doen op de voedselbank. We willen daarom de
voedselbank dit jaar een handje te helpen. Aan de kinderen vragen we om
komende weken producten mee naar school te brengen die we
aan de voedselbank kunnen doneren.
Allerlei soorten producten zijn van harte welkom, denk aan
houdbare levensmiddelen (liever geen snoep/ koek), schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten.
Op 12 december komt een medewerker van de voedselbank
een presentatie geven op school. Hij komt aan de kinderen uitleggen waarom het werk van de voedselbank zo belangrijk is en
wat de voedselbank allemaal precies doet.
Alle producten die de kinderen meenemen, worden verzameld
op een grote tafel in de aula. Tijdens de kerstviering komt de
medewerker van de voedselbank de producten ophalen. Hij zal
dan ook een kort woordje richten tot de kinderen.
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Wist u dat...
•

•
•

het Schoolontbijt erg gezellig was?
we een hele leerzame techniekweek hebben gehad in groep 5-6 en 7-8
de kinderen borstelbeestjes hebben gemaakt en ze daarvoor een stroomkring met schakelaar, motor en batterij heb-

ben

•
•
•
•
•

aangesloten?
we dit niet hadden kunnen doen zonder de hulp van Lenny, techniekcoach, ouders en opa's?
ook groep 3-4 een leerzame techniekweek over scharnieren heeft gehad?
de kinderen allemaal een mooi scharnierdier hebben gemaakt?
we Liza de Bruijn welkom heten in groep 1-2?
we hopen dat zij en haar ouders het naar hun zin zullen hebben in onze klas en op onze school?

Kerststukjes maken
Op donderdag 12 december maken de kinderen van groep 3 t/m groep 8 weer een kerststukje tijdens de handvaardigheidslessen. Daarvoor hebben ze het volgende nodig:
•
•
•
•

Een bakje met oasis (Graag de oasis nat in het bakje meegeven.)
Kerstgroen (takjes, mos etc)
Kerstversieringen (kleine kerstballetjes, stukjes slinger, sterretjes etc.)
Eventueel een snoeischaar (voorzien van naam)

Gelieve ervoor te zorgen dat de kinderen dit uiterlijk donderdag 12 december bij zich hebben.
De tas met spullen graag voorzien van naam.

Neterklanken groep 1 t/m 8
Op vrijdag 13 december, tijdens het wekelijks koffie uurtje van Buurthulp Netersel, zullen jong en oud elkaar ontmoeten in de
Poel om samen gezellig kerstliedjes te zingen. Natuurlijk zijn ook alle papa's, mama's, opa's en oma's welkom vanaf 10.00 tot 11.30
uur.
De peuters en kleuters kunnen om 11.00 uur door de ouders opgehaald worden in de Poel.
Ouders die dat willen, mogen dan nog wel blijven om mee te zingen.

NIEUWS VAN NUMMEREEN
Peuterprogramma
Op maandag 2 december komt Sinterklaas naar de Lambertusschool. Samen met alle kinderen van school wachten we op zijn
aankomst. Natuurlijk komt Sinterklaas ook een bezoekje brengen op de groep! Samen met de ouders mogen de peuters liedjes
zingen voor Sint en Piet. Als we Sint hebben uitgezwaaid versieren we alles in kerststijl. We maken er een gezellige tijd van!

Buitenschoolse opvang
De afgelopen weken hebben de Cluppers hard gewerkt met het thema: ‘de boerderij’ en ‘Ik ben boer(in)’. Een vrolijk en leerzaam
thema! De leuke thematafel en het bezoekje aan twee boerderijen zorgden voor extra beleving.
Ook de Cluppers zijn in de ban van Sinterklaas. Er staan leuke activiteiten op het programma, zoals pepernoten bakken, pakjes
estafette en bouwen we een stoomboot van Lego. We wensen iedereen een hele fijne sinterklaastijd!

Kerstvakantie op de Clup
Heel voorzichtig kijken we toch ook al uit naar de kerstvakantie. Deze staat in het teken van ‘winter & kerst’. Op de planning
staan onder andere een Slaapkoppen-Battle, vogelvoerhangers maken en lasergamen met de sportcoach. We gaan er samen weer
een leuke week van maken! Het complete programma is te vinden op www.nummereen.com/vakantieprogramma.

Nieuws vanuit de bibliotheek

Online oefenen voor school
Met Junior Einstein kunnen kinderen online oefenen voor alle vakken van de basisschool. Bijvoorbeeld voor Begrijpend lezen, Topo
en Rekenen. Log in met je Bibliotheekaccount en je krijgt gratis toegang tot alle oefeningen. Kijk op https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/
en klik rechts onderaan de pagina op ‘Naar Junior Einstein’.

Ouder en Kind Quiz Mediawijsheid
In november was het Week van de Mediawijsheid. Ter ere van deze week is De Ouder & Kind Media-Quiz gelanceerd. In deze
Quiz krijgen jullie 10 vragen voorgeschoteld om (sociale) media binnen het gezin beter bespreekbaar te maken. Speel de quiz, leer
van elkaars antwoorden en kies daarna een challenge die het beste past bij jullie gezin. Kijk op www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz

Sinterklaas en kerst voorlezen
Zin in een leuk, spannend of grappig verhaal? Neem een kijkje bij onze sinterklaasboeken of kerstboeken in de online catalogus of
op www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/feestdagen. Dit jaar hebben we ook een uniek sinterklaasverhaal van lokale bodem! Je
vindt deze op onze website onder het menu ‘actueel - nieuws’.

Maak kennis met Little Bits; voor grote kleine uitvinders
Ken je het DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen al? Hier valt voor kinderen van alles te leren, doen en ontdekken, zoals robots,
een lasersnijder, een 3D-printer en een GreenScreen. De workshops worden gegeven in verschillende vestigingen van Bibliotheek
De Kempen. Op 27 november staat er een workshop LittleBits gepland in Bibliotheek Bladel. Dit zijn kleine elektronische onderdeeltjes waarmee kinderen allerlei uitvindingen leren maken. Kijk in de agenda op www.bibliotheekdekempen.nl, onder het menu
‘actueel - agenda’.

