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EVEN VOORSTELLEN
Mij (John) is gevraagd om een stukje over mezelf te schrijven. Nou is dit voor
mij niet het leukste om te doen, maar vooruit, het is voor een goed doel.
Velen van jullie hebben mij wel al zien lopen of klusjes zien doen. Daarom zal ik
me hierbij even voorstellen.
Mijn naam is John van Beek en ben 60 jaar. Ik woon samen met mijn vrouw,
hond en 2 katten in Veldhoven en wel in het mooie kerkdorp Zeelst. Ruim 6 jaar
heb ik als vrijwillige conciërge met veel plezier gewerkt op een basisschool in
Dommelen. Daarvoor heb ik 37 jaar gewerkt bij Philips, maar door een
reorganisatie moest ik daar weg.
Vorig jaar september ben ik als conciërge op basisschool “De Disselboom” in
Wintelre begonnen, waarna ik in oktober ook gevraagd werd om tijdelijk op de
“Lambertusschool” in Vessem te komen werken. Dit is zo gezellig dat ik er nog
steeds ben en hoop dan ook nog lang van jullie gezelligheid te kunnen genieten.
John.

AFSPRAKEN BRIGADIEREN
Tijdens het brigadieren is het erg belangrijk, dat de afspraken die gemaakt zijn
tijdens de instructie van de wijkagent, gehandhaafd blijven.
Het is nl. opgevallen, dat er soms kinderen aan de verkeerde kant van de
oversteekplaats staan en zelfs mogen fluiten.
De afspraak is, dat de volwassene aan de kant staat waar de kinderen vandaan
komen. Dus om 8.15u en om 13.15u staat de volwassene aan de kant van de
Kuijper en om 12.15u en om 15.30u staat de volwassene aan de kant van
school. Verder: de volwassene fluit altijd! Deze verantwoordelijkheid kun je niet
aan een kind van 11/12 jaar geven. Stel, dat er per ongeluk op een verkeerd
moment gefloten wordt, en een kind loopt over terwijl er toch een auto aankomt.
Dit is niet alleen een persoonlijk drama, maar ook verzekeringstechnisch is er
dan een groot probleem.
Hopelijk snapt iedereen dat brigadieren niet zomaar een activiteit is, maar dat je
als verkeersbrigadier de verantwoordelijkheid hebt om mensen veilig over te
laten steken. Gelukkig zijn er ouders en anderen, die deze verantwoordelijkheid
op zich willen nemen, zodat leerlingen zelfstandig van en naar school kunnen
komen. Voor vragen omtrent deze afspraken, kun je altijd terecht bij de
brigadiercommissie (Lizan en Annemarie).
GEEN BIBLIOTHEEK OP MAANDAG 4 NOVEMBER
I.v.m. het installeren van een nieuw uitleensysteem bij de Bibliotheek, zal er op

maandag 4 november geen mogelijkheid zijn om boeken in te leveren en nieuwe
boeken uit te lenen.
We hopen dat het nieuwe uitleensysteem maandag 11 november werkt en er dan
dus weer boeken ingenomen en uitgeleend kunnen worden.

STUDIEDAG EN STAKING
Volgende week dinsdag 5 november zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten
hebben dan een studiedag.
Zoals al eerder aangekondigd zal een deel van het team op woensdag 6
november aansluiten bij de landelijke onderwijsstaking. Dit betekent dat de
school gesloten zal zijn.

HULP GEVRAAGD
Wie kan op vrijdag 15 november om 8.30u meehelpen om de school in
Sinterklaasstemming te brengen? Elke hulp is welkom en vele handen maken
licht werk.
Opgeven kan via ov.lambertusschool@hotmail.com.

PEUTERACTIVITEIT: KNUTSELEN
Vindt u het belangrijk dat:
• uw peuter creatief bezig is?
• uw peuter contact heeft met andere kinderen?
• uw peuter een activiteit met u samen doet?
Vindt u het prettig als:
• u kennismaakt met knutselactiviteiten voor peuters?
• u handvatten krijgt aangeboden voor een knutselactiviteiten voor uw
peuter?
Kom dan naar onze Knutselactiviteit op dinsdag 26 november van 9.00-10.00
uur. Basisschool st. Lambertus organiseert samen met Nummereen op deze
dinsdag de knutselactiviteit.
Deze activiteit wordt begeleid door een leerkracht en een pedagogisch
medewerker op basisschool St. Lambertus.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.
Alle peuters uit Vessem zijn welkom!
De activiteit vindt plaats op school (ingang via speelplaats).
We verwachten u en uw peuter om 9.00uur.
Het wordt een gezellig, creatief uurtje.
Aansluitend is er een koffiemoment gepland. Terwijl de kinderen vrij spelen kunt
u met eventuele vragen of opmerkingen bij de leerkracht of pedagogisch
medewerker terecht.
Het is de bedoeling dat de peuter samen met een volwassene aanwezig
is.
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan vóór 19 november a.s. een mail naar Natascha
Koken: n.koken@veldvest.nl. We hopen veel peuters en hun ouders te mogen
begroeten.

BIBLIOTHEEKNIEUWS
Leestips, informatie voor spreekbeurten en werkstukken en nog veel meer
Wist je dat Bibliotheek De Kempen speciale jeugdpagina’s heeft voor 0 tot 6
jaar, voor 6 tot 9 jaar en voor 9 tot 12 jaar? Op deze pagina’s vind je de leukste
leestips, luisterboeken, e-books en leesboeken op onderwerp, serie of AVIniveau. Ook kun je hier gemakkelijk boeken vinden speciaal voor dyslexie en is
er volop inspiratie en informatie voor spreekbeurten en werkstukken te vinden.
Je vindt de pagina’s door op www.bibliotheekdekempen.nl bij het menu ‘collectie’
naar ‘ontdek de collectie’ te gaan.
Junior Einstein
Wist je dat je met je Bibliotheekabonnement gratis kunt oefenen voor school?
Met Junior Einstein kun je online oefenen voor alle vakken van de basisschool!
Bijvoorbeeld voor Begrijpend lezen en Rekenen. Superhandig dus. Ga naar
https://www-junioreinstein-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/start en log in met je
Bibliotheekaccount.
Mini workshop voor kinderen met dyslexie: geef jouw zelfvertrouwen en
kwaliteiten een boost
Donderdag 31 oktober van 15:30 tot 16:00 uur in Bibliotheek Eersel
Kinderen en jongeren met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Dit
kan ze onzeker maken en van invloed zijn op hun zelfvertrouwen. Speciaal voor
hen is er deze praktische workshop, waarin ze op speelse manier ontdekken wat
hun eigen (dyslectische) krachten en kwaliteiten zijn. Deze mini LEF-boost voor
kinderen en jongeren met dyslexie wordt gegeven door dyslexie-expert Leoniek
Janssen Steenberg. Met deze workshop wil zij het zelfvertrouwen van de
deelnemers een boost geven. Deze mini-workshop is gratis toegankelijk voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Meld je aan via: https://kempen.opshop.nl/375/mini-workshop-voor-kinderen-met-dyslexie-geef-jouwzelfvertrouwen-en-kwaliteiten-een-boost. Ouders hoeven zich niet aan te
melden, maar mogen er wel bij blijven.
Dyslexiecoach: voor al je vragen en tips in Bibliotheek Eersel
Wat is dyslexie precies? Hoe ga je er als kind mee om? En als ouder? Welke
boeken zijn geschikt? Martijn Haneveer, kan al je vragen over dyslexie
beantwoorden. Als lees-/mediaconsulent gespecialiseerd in dyslexie, kan zij je
ook allerlei boekentips en tips over online lees- programma’s geven. Ouders,
leerkrachten, kinderen, iedereen is welkom om langs te komen op donderdag 31
oktober, donderdag 21 november en donderdag 19 december van 15.30 – 16.30
uur in Bibliotheek Eersel
Week van de Mediawijsheid
Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit
technologie ons juist in de weg? Tijdens de Week van de Mediawijsheid stellen
we iedereen de vraag: wanneer kies jij om aan of uit te staan? Vraag jij je als
ouder ook wel eens af waar je goed aan doet, en waar je betrouwbare wegwijzer
in het gebruik van digitale media voor je kind(eren) kunt vinden? Kijk eens op
https://www.mediawijsheid.nl/, hier vind je allerlei informatie.

Week van de Mediawijsheid: workshop vloggen van Teun Peters
Zaterdag 9 november van 10.30 tot 12.00 in Bibliotheek Eersel.
Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit
technologie ons juist in de weg? Tijdens de Week van de Mediawijsheid stellen
we iedereen de vraag: wanneer kies jij om aan of uit te staan? In Bibliotheek
Eersel kun je een workshop vloggen van een van Nederlands bekendste vloggers,
Teun Peters volgen. Wil jij gaan vloggen, maar weet je niet zo goed hoe je dat
aanpakt? Of wil jij gewoon graag weten hoe bekende YouTubers werken? In de
workshop vertelt Teun onder andere over de verschillende soorten vlogs, geeft
hij je heel veel tips, maar leert hij je ook wat je beter niet kunt doen. Neem je
eigen telefoon of tablet mee, doe mee en krijg het vloggen onder de duim! Voor
kinderen vanaf 9 jaar. Reserveer je tickets via: https://kempen.opshop.nl/1713/workshop-vloggen-van-teun-peters-9/09-11-2019
Kunstweek: ontmoet een echte kunstenaar
Zaterdag 16 november van 10:30 tot 12:00 uur in Bibliotheek Eersel.
Ken jij het kunstwerk al in Bibliotheek Eersel? De kunstenaar van dit werk komt
er zelf over vertellen en over andere schilderijen die hij maakt. Wat is eigenlijk
een schilderij, hoe ziet een schilderij er uit? Wat betekent het woord schilderij,
en als je letterlijk maakt wat het betekent, wat wordt het dan?
Naast allerlei vragen gaat de kunstenaar ook met de kinderen aan de slag. Wat
er precies gaat gebeuren houden we nog even geheim. Kinderen die van chocola
houden, mogen dit zeker niet missen… Deze ochtend is speciaal voor de kinderen
van 6 tot 12 jaar en hun (groot)ouders. De toegang is gratis, reserveer via deze
link: https://kempen.op-shop.nl/1457/kunstweek-ontmoet-een-echtekunstenaar/16-11-2019
Gedichtenwedstrijd Eersel Remembers
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn. Bibliotheek De Kempen
organiseert daarom samen met Gemeente Eersel, TIP Eersel en Rabobank de
Kempen een gedichtenwedstrijd rondom dit thema ‘Oorlog en vrijheid’. Iedereen
is welkom om deel te nemen aan deze gedichtenwedstrijd. Meedoen kan ik drie
categorieën: basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en volwassenen. Uit
elke categorie wordt een winnaar door de vakjury gekozen en een
publiekswinnaar. Schrijft jouw kind de mooiste gedichten? Of is dichten
misschien een passie van jouzelf of wil je juist ontdekken of het iets voor jou is?
Doe dan mee. Stuur je gedicht voor 1 november in via
info@bibliotheekdekempen.nl onder vermelding van ‘Gedichtenwedstrijd Eersel
Remembers’. Op vrijdagavond 22 november vanaf 19.00 uur presenteren de top
vijf inzendingen van elke categorie hun eigen gedicht in de Bibliotheek en kiest
de jury het winnende gedicht.
INTOCHT SINTERKLAAS 17 NOV.
Op zondag 17 november wordt Sinterklaas weer ingehaald in ons dorp.
Om 13.30uur vertrekken we ook dit jaar weer vanaf de BOLLE AKKER met de
fanfare voorop. Wij hopen om 14.00uur met het feest te kunnen beginnen in het
Gemeenschapshuis.
Sinterklaas zou het erg op prijs stellen als er weer vele ouders met hun kinderen
langs de weg zullen staan. De route is vanaf de Bolle Akker rechtdoor Flinkert,

Mr. de Lacourtstraat, rechts Nachtegaallaan, links het Groenewoud in langs
Groenendaal naar het Gemeenschapshuis.
Om dit feest ook dit jaar weer goed te kunnen laten verlopen komen we vanaf
28/10 t/m 2/11 bij u langs voor een kleine bijdrage. Met uw steun zal het ook dit
jaar weer een heel mooi feest worden. Op zondag 1 december is het mogelijk dat
Sinterklaas en zijn pieten bij uw thuis op bezoek komt. Opgeven kan bij
onderstaande personen.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die zich graag bij dit comité willen
aansluiten. Ben of ken je iemand?
Neem dan contact op met Gerrie Bartels (06-22116426) of met Anita Scheepens
(06-300084888).
HARTELIJK DANK namens het Sinterklaas Comité Vessem.

