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SCHOOLREIS 2019
Deze week maandag zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje geweest.
Als we alle verhalen mogen geloven, is dat voor iedereen een superleuke dag
geweest.
Zowel in Dierenrijk Nuenen als in Toverland is alles goed gegaan en hebben de
kinderen het heerlijk gehad. Het was prima schoolreis-weer.
Al met al kunnen we spreken van een geslaagde dag, mede dankzij de
gesmeerde organisatie en de ouders die, de hele dag mee wilden als begeleiding.
Foto’s zullen binnenkort op de website te bewonderen zijn. Als er nog ouders
zijn, die foto’s gemaakt hebben, kunnen ze naar Véronique
(v.ramselaar@veldvest.nl) gestuurd worden.
MEDISCHE INFORMATIE OVER UW KIND
In het Ouderportaal is ook de medische informatie over uw kind(eren) te lezen.
Dit is te vinden als u op de foto van uw kind(eren) klikt en op het onderste
tabblad klikt “over …….”. Dan kunt u links op “medisch” klikken.
Wilt u dat ook controleren? Misschien zijn hier gedurende het jaar wijzigingen in
geweest, die niet in ParnasSys zijn opgenomen.
Ook hiervoor kunt u wijzigingen doorgeven via v.ramselaar@veldvest.nl .
KINDERBOEKENWEEK “REIS MEE”
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema ‘Reis mee!’,
gaat dit jaar over vervoersmiddelen en reizen. Op scholen en in de bibliotheek is
er dan veel aandacht voor kinderboeken over reizen en voor de boeken die
bekroond zijn met een griffel of penseel.
Ook in de Bibliotheek worden veel leuke activiteiten georganiseerd. Op de Reis
Mee! markt maak je met behulp van een greenscreen een droomreis om de
Wereld. Rijd bijvoorbeeld op een olifant, of zwem tussen de dolfijnen. Het kan
allemaal in de bibliotheek. De foto's zijn het bewijs!
Bibliotheek Eersel, woensdag 2 oktober, 14.30 – 16.00 uur. Ook zijn er
verschillende voorleesuurtjes: op zaterdagochtend 5 oktober en
woensdagmiddag 9 oktober.
Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl/kinderboekenweek voor een overzicht van
alle activiteiten in de bibliotheekvestigingen. Het is gratis, maar vergeet je niet
aan te melden.
In de Kinderboekenweek zie je in Theater de Muzenval de theatervoorstelling
Fiep heeft haast op vrijdag 11 oktober om 15.30 uur. Een beeldende, muzikale
voorstelling over haast, het verkeer en tijd nemen om iets werkelijk te zien.

DIGIBIEBLAB
Experimenteren met een 3D-printer, robots of een echte lasersnijder? Leren
programmeren en coderen of zelf een robot bouwen? Voor kinderen in de
Kempen ligt dit binnenkort binnen handbereik dankzij het gloednieuwe
DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen.
In het DigiBiebLab van de Bibliotheek valt van alles te leren, doen en ontdekken.
Zo zijn er de LittleBits, waarmee je elektronische circuits en zelfs een eigen robot
kunt bouwen. De vrolijke robot Dash, die je met verschillende apps de basis van
het programmeren leert. Een greenscreen, waarmee je kennis maakt met de
special effects die gebruik worden in de filmindustrie. Ook kun jezelf dingen
ontwerpen en maken met de lasersnijder, 3D-printer en een vinylplotter.
Benieuwd naar de workshops? Kijk in de online agenda van Bibliotheek De
Kempen en meld je aan.

DYSLEXIE COMMUNITY
Ken je de Dyslexie Community al? Deze groep is voor iedereen die op één of
andere manier met dyslexie in aanraking komt. Als ouder, professional, of omdat
je het zelf hebt. Voel je vrij berichten te schrijven, informatie te delen en vragen
te stellen. Met dit initiatief wil Bibliotheek De Kempen mensen bij elkaar brengen
om ieders krachten te bundelen. Je kunt de groep vinden op Facebook. Zoek op
‘Over dyslexie gesproken: kennisdeling & ontmoeting’ en klik op ‘lid worden’.
Nog meer nieuws over dyslexie. Yoleo: gratis voor alle jeugdbibliotheekleden
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken?
Door lezen leuk te maken! Door te lezen op de website van Yoleo verdien je
leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen met
Yoleo is ook makkelijk, doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. Via
'Nieuw boek zoeken' is het mogelijk om te bladeren in het aanbod maar ook om
gericht te zoeken op 'soort boek', 'leeftijd' en 'leesniveau'. Je kunt deze leesgame
gratis gebruiken met een jeugdabonnement van de Bibliotheek. Kijk op:
www.yoleo.nl, registreer je en vul je pasnummer en wachtwoord in.

JEUGDTONEEL
Zit jij in groep 6,7 of 8 (of op de middelbare school) en is het altijd al jouw
droom geweest om als iemand anders op een podium te staan in een voorstelling
met publiek? Dan zijn wij op zoek naar jou!
We starten binnenkort met een heel gaaf stuk, maar hier hebben we nog wel een
aantal spelers/speelsters voor nodig.
We repeteren iedere week op donderdagavond van 7 tot 8 uur in D’n Boogerd.
We gaan repeteren voor een heel gaaf toneelstuk dat we op gaan voeren in
maart.
Op donderdag 19 september hebben we voor degene die dit leuk lijkt een open
repetitie gepland, zodat jij goed kan zien en merken of dit iets voor je is.

Meer informatie en aanmelden voor de open repetitie kan via:
Lisa-vandeven@hotmail.com
Namens Toneelgroep Vessem,
Lisa van de Ven & Amy Daris

JONG NEDERLAND MINIOREN
Zaterdag 14 september is er een Miniorenmiddag voor de kinderen in groep 1,2
en 3. Het thema is: “Knapzakkentocht”.
Deze middag begint om 13:30u en eindigt om 15:30u.
Kosten zijn €1,50 pp per keer.
We zien je graag bij de Spil, Kerkberg 3 in Vessem.
Tot dan.
Groetjes Laura, Rob, Safira en Anita.

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…
U bent van harte welkom in St. Oedenrode. Zie voor informatie onze website:
http://www.berkmortel.eu/weekend-van-het-varken-2019/
Namens familie van den Berkmortel
Doreen van den Berkmortel
Tel.nr 06-46050052
Email: doreen@berkmortel.eu

KERMIS 2019
De kermis van 2019 staat weer bijna voor de deur.
Jong Nederland Vessem nodigt ook dit jaar alle kinderen van de basisschool uit
om mee te dingen naar de titel van “KERMISBURGEMEESTER 2019”!
Dit jaar mogen alle kinderen een kermissleutel maken en versieren. Voor de
afmeting en hoe de sleutel eruit komt te zien, vragen we de creativiteit van de
kinderen. Dus allemaal: laat jullie fantasie en creativiteit de vrije loop.

Het is de bedoeling dat de sleutel donderdagmiddag 3 oktober op school wordt
ingeleverd bij de juf van je eigen klas/groep. Op vrijdagochtend komen een
aantal mensen van de kermiscommissie alle sleutels bekijken en wordt de
mooiste sleutel gekozen.
Degene die de winnaar is, mag zich “kermisburgemeester 2019” van Vessem
noemen en diegene mag dan op zaterdagavond de kermis officieel mee openen.
Op zaterdagavond mogen alle kinderen hun sleutel voorzien van naam en groep
weer inleveren bij Jong Nederland. Zij krijgen dan 2 attractiemuntjes naar keuze
van de organisatie van het kermisuurtje. Uit deze sleutel wordt ook nog een
winnaar per klas/groep gekozen, dus vergeet je naam niet!!
Ook de kinderen van 2 en 3 jaar van Nummereen mogen meedoen met het
knutselen van een sleutel en ook zij kunnen een mooie prijs winnen.
Wij hopen weer op jullie enthousiasme en wachten met spanning af hoe de
creaties eruit komen te zien.
Heel veel succes namens de leiding van Jong Nederland.
SALTOTOPPERS
Vanuit CTO Zuid (Centrum voor Topsport en Onderwijs) is dit jaar een nieuw en
uniek Brabants project gestart genaamd Saltotoppers. Het doel van
Saltotoppers is om kinderen tussen de 6 en 13 jaar kennis te laten maken met
verschillende gymnastische en acrobatische sporten en hun talenten te laten
ontdekken. Er worden (gratis!) clinics georganiseerd waarin kinderen een aantal
(salto)sporten kunnen ervaren. We zoeken beweegtalenten voor de sporten
freerunning, schoonspringen, kunstrijden, turnen, BMX-freestyle en
trampolinespringen. Naast de clinics is er een algemene fysieke test en een
informatiebijeenkomst.
Kinderen kunnen zich aanmelden voor één of meerdere clinics die vanaf 6
oktober gaan plaatsvinden. U kunt meer informatie vinden op de website:
https://ctozuid.nl/saltotopper/

