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MEDIATOREN
Sinds deze week zijn de (leerling)mediatoren weer begonnen.
Deze leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van
conflicten in de klas of op het schoolplein.
Elke dag is er een tweetal mediatoren dat “dienst” heeft.
Tijdens de pauzes zijn zij kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen.
Zij zijn zichtbaar door een gekleurd hesje. Ook gedurende de hele dag zijn ze
aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Leerkrachten kunnen
leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een rustige plek in
de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict
op te lossen.
De mediatoren van dit jaar zijn:
 Uit groep 6: Sem, Nanne en Sienna
 Uit groep 7: Bo, Juul, Thomas en Isa
 Uit groep 8: Daantje, Teun en Sofie
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.

VC VESSEM START MET OUDER- EN PEUTERGYM!
Lekker klimmen, klauteren, spelen en plezier maken?
Doe dan nu mee met het nieuwe aanbod van VolleybalClub Vessem: ouder- en
peutergym-lessen!






Wie: Peuters van 1,5 tot 4 jaar
Wat: Bewegen onder begeleiding van papa, mama, opa, oma, enz..
Bij ouder en peutergym kan uw kind spelenderwijs de grenzen en
mogelijkheden van zijn of haar lichaam leren kennen. Uw kind wordt
wekelijks gestimuleerd om te bewegen; te klimmen, klauteren,
balanceren, hangen en springen. We rennen, spelen met een bal, zingen
liedjes en verkennen de uitdagende “binnenspeeltuin”.
Het samen spelen met andere kinderen is een ervaring waar uw kind van
leert en geniet, net als de één-op-één aandacht van u.
Waar: De kleutergymzaal van Basisschool St. Lambertus in Vessem
Wanneer: Op woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur. U schrijft in per
blok, deze blokken lopen van schoolvakantie tot schoolvakantie.
Het eerste blok start na de herfstvakantie.

Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan 1 gratis proefles. De eerste ouderen peutergym vindt plaats na de herfstvakantie (op 23 oktober) en betreft de
gratis proefles.
Schrijf u snel is, want vol is vol!
De data voor het eerste blok zijn 30 oktober, 6-13-20-27 nov en 4-11-18
december 2019.
Na de kerstvakantie volgt blok 2. Er is doorlopend mogelijkheid om in te
schrijven voor een (proef)les, maar vol is vol.
Kosten: 30 euro voor 8 lessen
Inschrijven of meer informatie: via trainster Yvonne Merckx,
bestuur.vcvessem@gmail.com of bellen/appen naar 06-38482822.
Schrijf u snel in! Inschrijven voor de eerste proefles graag vóór 15 oktober a.s.
en voor het eerste blok uiterlijk 23 oktober a.s..

