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LEERLINGENRAAD
Wij zijn dit schooljaar weer doorgegaan met de leerlingenraad. Twee nieuwe
leerlingen vanuit groep 4 zijn aangesloten.
Uit de groepen 4 t/m 8 zijn onderstaande leerlingen gekozen om deel te nemen
in de leerlingenraad:
- groep 4: Merle en Sofie
- groep 5: Ties en Lone
- groep 6: Floor en Fenne
- groep 7: Elise en Sanne
- groep 8: Teun en Evi
Deze leerlingen gaan zich bezighouden met alles wat voor school, de klas of
bepaalde leerlingen belangrijk is. Tijdens de vergadering worden bijvoorbeeld
afspraken gemaakt, dat er materialen aangeschaft moeten worden of gesprekken
met mensen plaats moeten vinden. Die taken worden dan onderling verdeeld.
De eerste bijeenkomst heeft al plaats gevonden. Teun was de voorzitter en Evi
notulant.
De leerlingenraad zal ongeveer 4x per jaar vergaderen en is geldig voor 1 jaar.
We houden u op de hoogte van de belangrijke zaken die besproken worden.
Groetjes Marie-José en Jasmijn (begeleiders van de leerlingenraad).
VOORSTELLEN STAGIAIRES
Beste ouders/betrokkenen,
Graag stel ik me via deze weg nog kort even voor.
Ik ben Iris van der Heijden, 20 jaar. Ik woon in Hoogeloon. In mijn vrije tijd
fitness ik graag en hou ik van gezellige uitjes met vriendinnen.
Een aantal van jullie zullen mij vorig jaar ook hebben zien rondlopen. Toen was
ik derdejaars PABO-student. Ik liep toen stage in groep 4/5/6.
Nu zit ik in mijn vierde en laatste jaar en sta ik voor groep 4/5.
Ik verwacht dat het net zo'n fijn schooljaar mag zijn als vorig jaar, waar het
natuurlijk mijn doel is om af te studeren.
Groet, Iris van der Heijden
Beste ouders,
Via dit stukje wil ik me voorstellen. Ik ben Daniël en ik ben 19 jaar oud. Ik ben
een tweedejaarsstudent op de pabo in Eindhoven. Ik kom uit Veldhoven en ik
fiets iedere stage-ochtend naar Vessem. Ik hou enorm veel van tekenen en zorg
met mijn creativiteit voor hele leuke lessen!
Je zult me tegenkomen op maandag en dinsdag.
Met vriendelijke groet,
Daniël van der Velden

MAD SCIENCE
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op
Basisschool Sint Lambertus, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor
kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire Science show op school op 27-9-2019.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van
de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie.
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met
zelfs een echte raketlancering. Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te
voeren en ontdek dat alledaagse materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte.
Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over
laboratoriumtechnieken. Maak kennis met atomen en chemische reacties.
Waarom we onze tandenpoetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen.
Zet je veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en
indicatoren.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek
en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Woensdag 23-10-2019
Woensdag 30-10-2019
Woensdag 6-11-2019
Woensdag 13-11-2019
Starttijd: 12:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via www.inschrijven.mad-science.nl.
Deelname bedraagt € 52,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science
polsbandje.

DE KERMIS EN HET KERMISUURTJE
Alle Vessemse kinderen mogen dit jaar alweer voor de 22ste keer op kosten van
de ondernemers (zie bijlage) het volgende verwachten:





Op zaterdag 5 oktober wordt de kermis om 18.45 uur geopend door de
fanfare en wethouder op het kermisterrein. Daarna gaat de stoet terug
naar d’n Boogerd waar de wethouder de loterij van Jong Nederland
officieel zal openen en de geknutselde kermissleutels ingeleverd kunnen
worden. Dit is omstreeks 19.00 uur.
Dit jaar hebben de kinderen in plaats van een kleurplaat of ambtsketting
een kermissleutel als knutselopdracht gekregen.
Als beloning voor de sleutel krijgen de kinderen 2 attractie muntjes naar
keuze. Dit geldt voor Vessemse kinderen t/m groep 8 (ook voor kinderen
op speciaal onderwijs natuurlijk).









Er kunnen cadeaubonnen gewonnen worden. De mooiste sleutel uit elke
klas wordt beloond. En er is een extra beloning voor de allermooiste van
de school!
Zorg dat je bij de prijsuitreiking bent op dinsdagavond 8 oktober om
20.00uur in d’n Boogerd.
Jong Nederland verzorgt de loterij, en op maandag en dinsdag zorgen zij
dat er een springkussen staat. Voor de vaders/moeders/opa’s/oma’s speelt
op zondagmiddag rond 15.00 uur de Vaesheimer Bloaskapel hun mooiste
nummers.
Op school wacht er nog een verrassing!?!?!?!?
En natuurlijk is er op maandagmiddag 7 oktober tussen 14.30 en 15.30
uur voor de Vessemse kinderen tot en met groep 8 het GRATIS
KERMISUURTJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nieuw is op dinsdagmiddag 8 oktober tussen 14:30 en 15:00 uur een
prikkelarm kermismomentje.

POMPOENDAGEN
Van een uit de hand gelopen hobby zijn wij, de familie de Beijer, besmet met het
pompoenenvirus. Momenteel telen wij meer dan 75 verschillende soorten
pompoenen en kalebassen. Een gedeelte hiervan is eetbaar, maar het merendeel
is voor de sier en voor uitsnijwerk.
21 & 22 September van dit jaar zijn er pompoendagen. Er zijn pompoenen in alle
soorten en maten. Neem gerust een kijkje op de website
www.debeijerpompoenen.nl.

