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INFORMATIEAVONDEN
De eerste informatieavonden van dit jaar worden gehouden in week 36.
U leert de nieuwe leerkrachten van de groepen kennen en krijgt informatie over
het reilen en zeilen in de groepen.
Informatieavonden per groep:
2 september 19.00 uur – 20.00 uur: Informatieavond groep 4/5
4 september 19.00 uur – 20.00 uur: Informatieavond groep 1/2/3
19.45 uur – 20.45 uur: Informatieavond groep 6/7/8
Op 4 september is er voor zowel de groepen 1/2/3 als de groepen 6/7/8 van
19.45 uur – 20.00 uur algemene schoolbrede informatie.
De groeps-specifieke informatie vindt voor groep 1/2/3 plaats vóór de algemene
informatie. Dus van 19.00 uur – 19.45 uur.
En groep 6/7/8 heeft de groeps-specifieke informatie na de algemene informatie.
Dus van 20.00 uur – 20.45 uur.
Wij hopen u allemaal te zien deze avonden!
SCHOOLREIS 2019
Zoals u al eerder in de Weekbert hebt kunnen lezen, gaan we op maandag 9
september op schoolreis!!!
De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 gaan naar Dierenrijk in Nuenen en de
kinderen van groep 4 t/m 7 gaan naar Toverland in Sevenum. Alle kinderen
gaan met de bus.
Wilt u zo vriendelijk zijn om op de dag zelf uw auto niet op de parkeerplaats
achter de kerk te plaatsen, hier moeten de bussen komen te staan. Als uw auto
daar staat hebben zij geen ruimte om te draaien.
Dagindeling onderbouw ( gr. 1 t/m 3)
08.30u:
Iedereen in de klas. Hier wisselen de kinderen hun T-shirt om voor
een school T-shirt.
08.45u:
Uitzwaaien door de ouders vanaf de parkeerplaats achter de
kerk!

+/-15.30u: Weer terug op de parkeerplaats achter de kerk waar ouders ons
kunnen verwelkomen. De kinderen gaan eerst allemaal nog met hun
leerkracht mee naar de klas voor het wisselen van de T-shirts.
Van de ouders wordt verwacht dat zij op de speelplaats hun
kinderen ophalen om mee naar huis te nemen.
•
•
•

Zorg voor een hapje en voldoende drinken.
Kinderen dienen zelf een lunch pakketje mee te nemen.
Zorg ook voor fijne schoenen, bij mooi weer voor zonnebrand en
evt. een petje

Er zijn geen brigadiers in de middag!!
Dagindeling bovenbouw (gr. 4 t/m 7)
08.30u:
Iedereen in de klas. Hier wisselen de kinderen hun T-shirt om voor
een school T-shirt.
09.10u:
Uitzwaaien door de ouders vanaf de parkeerplaats achter de
kerk!
De kinderen lopen in groepjes, onder begeleiding, door het park.
Tassen worden meegenomen.
+/- 17.00u: Weer terug op de parkeerplaats achter de kerk waar ouders ons
kunnen verwelkomen. De kinderen gaan eerst allemaal nog met hun
leerkracht mee naar de klas voor het wisselen van de T-shirts.
Van de ouders wordt verwacht dat zij op de speelplaats hun
kinderen ophalen om mee naar huis te nemen.
•
•
•

Zorg voor een hapje en voldoende drinken.
Kinderen dienen zelf een lunch pakketje mee te nemen.
Zorg ook voor fijne schoenen, bij mooi weer voor zonnebrand en
evt een petje

Er zijn geen brigadiers in de middag!!
Voor alle leerlingen geldt een snoepje of iets lekkers meenemen mag, maar doe
dit met mate!
Met vriendelijke dank, de schoolreiscommissie.
Juf Ancilla, Juf Penny, Meintje, Elske, Bart en Sandra
OVERSTEKEN BIJ DE BRIGADIERS EN DE OVERSTEEKPLAATSEN
Elke dag staan er brigadiers bij de oversteekplaats op de Jan Smulderstraat.
Deze mensen staan daar vrijwillig om te zorgen, dat onze leerlingen van en naar
school veilig kunnen oversteken.
Wij merken helaas dat het steeds vaker voorkomt, dat leerlingen en leerlingen
samen met ouders/verzorgers op andere plekken oversteken. Dit is natuurlijk erg
jammer, omdat door de brigadiers hun best wordt gedaan om de veiligheid van
onze leerlingen in het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen.
Wij zouden u willen vragen om uw kinderen te attenderen op het oversteken bij
de brigadiers. En als u samen met uw kind oversteekt, zou u dan ook het goede
voorbeeld willen geven door ook bij de brigadiers over te steken? Ook al is dat 1

à 2 minuten langer lopen.
Dank u wel namens alle vrijwillige brigadiers.
INCIDENTEN SCHOOLPLEIN
In de afgelopen 2 weken hebben we een aantal keer hinder ondervonden van,
naar waarschijnlijkheid, baldadige acties.
Zo is er o.a. flink wat glas gevonden op de speelplaats. We hebben dit uiteraard
opgeruimd en melding gemaakt bij de wijkagent. We hopen dat het slechts bij
een aantal keren zal blijven, maar aan jullie als ouder de vraag om wat alerter te
zijn als de kinderen buiten schooltijd op de speelplaats spelen.

INFORMATIE OP DE SITE
Op de website van school is weer een hoop nieuwe informatie te vinden, zoals:
- Vakanties, vrije- en studiedagen
- Team
- De informatie vanuit de groepen
- De Weekbert
Voor opmerkingen, aanvullingen en vragen kunt u natuurlijk altijd een mail
sturen naar lambertus@veldvest.nl .

KANTOORARTIKELEN VANUIT SCHOOL
In de loop van de jaren zijn er steeds meer kinderen, die potloden, pennen,
gummen enz. meenemen van huis naar school. Er zijn ook zoveel leuke en
grappige kantoorartikelen te koop. Helaas blijkt dat een vol laatje met allerlei
“prullen” niet echt bevorderlijk te zijn voor het geconcentreerd werken. De hele
dag door wordt er gespeeld met de gummetjes en de grappige potloden. En dit is
voor veel kinderen heel afleidend. Ook wordt het vaak zo rommelig in het laatje,
dat het veel tijd kost om schriften en boeken te pakken en aan het werk te gaan.
Al met al geven die “leuke dingetjes” dus een hoop onrust. Daarom is de
afspraak:
- De leerlingen krijgen van school een potlood, (indien al van toepassing) een
pen, een gum en een puntenslijper.
- De kinderen nemen geen kantoorartikelen mee van thuis. En als ze wel iets
meenemen, wordt het weer mee terug naar huis gegeven.
- Er worden dus geen “prullen” in de la gedaan
Hopelijk begrijpt u deze afspraak en kunt u uw kind uitleggen waarom wij dit
besloten hebben.

AFWEZIG
Als u uw kind ziek meldt, zou u dat dan zoveel mogelijk vóór 8.15 uur telefonisch
willen doen (0497-591598)
Dit in verband met het feit dat leerkrachten soms de telefoon moeten opnemen,
als Véronique, Frans, Noor of Jane er niet zijn. Als zij dan al in de klas zijn, is het
opnemen van de telefoon storend en dan moeten ze ook nog het kind afmelden
bij een andere leerkracht.
Wanneer de kinderen een afspraak hebben tijdens schooltijd voor
tandarts/huisarts is het ook de bedoeling dat u dat ook telefonisch meldt voor
8.15u.

U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar (beide) leerkrachten, maar doet u dat
dan minimaal een dag van tevoren. De mail wordt niet altijd ’s ochtends voor het
begin van de school gelezen door de leerkracht.
De emailadressen vindt u op deze pagina.

CLICK
Het is weer zo ver!
Bijna gaat de nieuwe Click Sport/Cultuur-periode van start.
Komende week ontvangen de kinderen de nieuwe Click kalender. In de Click
kalender staan een hoop leuke, sportieve en creatieve pakketten/belevenissen
voor een periode van zes weken.
Voor een overzicht van de volledige Click Sport pakketten kunt u terecht op
www.clicksport.nl/pakketten.
Voor de volledige Click Cultuur belevenissen kunt u terecht op:
https://www.cultuurplazadekempen.nl/
De inschrijfperiode loopt van woensdag 11 september 2019 13.00 uur tot
woensdag 18 september 17.00 uur.
Hopelijk zien we je bij Click!
Een sportieve groet,
Alle Click juffen en meesters.

CLICK KLEUTERS
Beste ouders en verzorgers van kinderen op de Kempische basisscholen,
Vier keer per jaar bieden we in een periode van 6 weken Click sport aan, speciaal
voor kleuters! Zowel op maandag, dinsdag en donderdag wordt Kleuter Click
geboden. Dit zal plaatsvinden in 3 gemeentes; Eersel, Bladel en Reusel-de
Mierden.
Click Sport is enerzijds bedoeld om zo veel mogelijk kennis te maken met
verschillende sporten, zodat het kind uiteindelijk de juiste keuze kan maken,
welke sport hij/zij als hobby wil gaan beoefenen. Anderzijds is het ook gewoon
met plezier lekker samen sporten, spelen en bewegen na schooltijd.
Bij deze brief zit de Click kalender. In deze kalender staan alle pakketten van
Click Sport beschreven, onder andere de pakketten van Kleuter Click. Er zullen
dan in een periode van 6 weken, na schooltijd, verschillende sporten en spellen
worden aangeboden onder deskundige en gediplomeerde begeleiding. Voor de
specifieke inhoud zie de kalender en onze website www.clicksport.nl.
Zijn uw kind en u na het lezen van deze brief en de Click kalender enthousiast
geworden om deel te nemen, dan kunt u uw kind inschrijven via de website
www.clicksport.nl vanaf 11-09-2019 13.00uur tot 18-09-2019 17.00uur.
U kunt op onze facebookpagina (@clicksportdekempen) foto’s en filmpjes
bekijken van voorgaande perioden Click Sport (vergeet niet te liken!).
Er kunnen maximaal 25 kinderen meedoen per Kleuter Clickpakket, dus zorg dat
u er snel bij bent.
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met:
Benthe Schoenmakers, bschoenmakers@kempenkind.nl of 0611884512

Een sportieve groet,
Benthe Schoenmakers
Coördinator Click Sport kleuters
HET WEEKEND VAN HET VARKEN
Op 14 en 15 september organiseren wij voor de 10e keer het “Weekend van het
Varken”. Tijdens het “Weekend van het Varken” kunnen gezinnen een kijkje
komen nemen in de stal.
Een leuk, actief en educatief uitje dat gratis toegankelijk is!
Het bezoekersaantal stijgt jaarlijks; in 2018 mochten we meer dan 8.000
bezoekers begroeten.
Wij vinden het belangrijk dat onze agrarische sector in contact blijft met
iedereen. Daarom is het onze missie kinderen op een speelse wijze de boerderij
te laten leren kennen. We maken ze bewust van waar het eten op je bord
vandaan komt.
Naast het verstrekken van informatie organiseren we verschillende activiteiten
voor jong en oud. We informeren je o.a. over de geboorte van de big tot de
verzorging van een vleesvarken en laten zien wat de dieren te eten krijgen.
Maar er zijn ook spelactiviteiten zoals een maisdoolhof, strodoolhof, het knuffelen
van biggen, huifkar, Belgisch trekpaard, bootcamp en nog veel meer…
We hopen veel van jullie schoolgaande kinderen te mogen begroeten!
Namens familie van den Berkmortel
Doreen van den Berkmortel
Tel.nr 06-46050052
Email: doreen@berkmortel.eu

STERRENSTRAND KIDSRUN
Geef je snel op voor SterrenStrand Kidsrun! Daag je vrienden en vriendinnen uit
en doe mee aan deze spannende hardloopwedstrljd van 1 of 2 kilometer.
Alle finishers verdienen een mooie medaille en de eerste 3 meisjes en 3 jongens
een beker.
7 - 8 jaar:
1 kilometer
9 - 10 jaar:
1 kilometer
7 t/m 13 jaar: 2 kilometer
Voor elke afstand is er een jongens en meiden categor¡e.
FunRun met Timo en Bloos van Sterrenstrand:
Kinderen t/m 6 jaar mogen samen met Timo en Bloos en papa of mama
meedoen met de FunRun van 650 meter. Na de loop krijgen zij een mooie
medaille voor hun prestatie tijdens de prijsuitreiking.
Voor alle deelnemers aan de Kidsrun is er een leuke open training op 25
september om 18.15u bij atletiekverenging DES.
Zit jij op de sportiefste school van de Kempen? Vraag je klasgenootje om ook
mee te doen en win samen de schoolprijs. Meld je voor 27 september aan via
www.parelrun.nl.
Deelname kost € 2,50 (na-inschrijving op 29 september € 3,-)
Kijk voor meer informatie op de website en op Facebook.
WWW.PARELRUN.NL

Huldiging kampioenen:
Op zondag 29 september worden ook de jaarlijkse sportkampioenen van de
gemeente Eersel gehuldigd.
De uitreiking van medailles en awards zal plaatsvinden op zondag 29 september
a.s. bij de kiosk op de Markt in Eersel. Van 11.30 tot uiterlijk 12.30 uur, na de
Sterrenstrand Kidsrun.

