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BEKENDMAKING PRINS EN PRINSES CARNAVAL 2020
Maandagochtend is op spectaculaire wijze de onthulling geweest van onze
nieuwe jeugdprins en jeugdprinses voor het komend carnavalsseizoen. In de aula
van de school was de finale te zien van “Vessems Got Talent”. In dit programma
wordt gezocht naar nieuw carnavalstalent. In de finale stonden 5 spetterende
optredens.
Als eerste waren de “Vessemse Leeuwentemmers aan de beurt”, die leeuw Koos
opat. Vervolgens kwam er een dansact, de Duo Boys. Bij hen mocht het publiek
lekker meedansen van links naar rechts. De 3e act was ook een dansact,
genaamd de Dansers. Hun dansstijl paste echt bij carnaval met een heuse
polonaise. Als 4e kwam, hoe kan het ook anders, K4. Deze meiden zongen en
dansten op 10.000 luchtballonnen tot ze ineens bedachten dat het toch echt
carnaval was en switchten snel over naar een ander nummer. De laatste finale
act zorgde voor een hoop humor met moppen en handpoppen. Zij lieten het
publiek eens flink lachen.
De jury was erg positief, maar het publiek mag natuurlijk stemmen bij “Vessems
Got Talent”. Aan het einde verzamelden de presentatoren de deelnemers bij
elkaar en deelden nummers uit. Het was spannend wie er in de prijzen zou gaan
vallen. De reclamemakers zagen dit ook wel zitten en besloten stiekem tussen de
acts te gaan staan. De presentatoren hadden niets in de gaten en gaven ook de
reclamemakers een nummer.
De stemmen zijn geteld en de winnaar was act nummer 3!
Alleen.... één probleem! Twee reclamemakers hadden nummer 3 en hebben
geen optreden gegeven?! De Dansers gingen in protest, maar de jury keurde het
protest af en riepen uit dat twee van Vessems Got Talent's beste reclamemakers
Jeugdprins en Jeugdprinses Carnaval van 2020 mochten worden: Harold en
Lonneke!
Harold en Lonneke gaan tijdens het carnaval van 2020 door het leven als PRINS
HARRY EN PRINSES BALLONNEKE. De raad van 11 bestaat dit jaar uit: Liz,
Benthe, Sofie, Teun, Jan, Luuk, Tatum, Sjors, Jari, Evi en Nick. Wij wensen hen
en alle andere kinderen natuurlijk allemaal een fantastisch carnaval toe!!

OUDERGESPREKKEN GROEP 1 t/m 7 WEEK 48
Denkt u aan het invullen van de lijst voor de oudergesprekken via de
toegestuurde link? Graag invullen vóór 20 november!
VOORSTELLEN STAGIAIRES
Hoi,

Ik ben Julia. Ik ben 18 jaar oud en studeer pedagogiek op de Fontys in
Eindhoven.
Mijn hobby's zijn korfballen en ik speel saxofoon.
Ik heb een broer van 21 jaar en een broertje van 10 jaar. Knegsel is het dorp
waar ik woon.
Hiervoor heb ik HAVO gestudeerd en heb erg veel zin in deze stage. Mochten er
vragen zijn, ben ik elke donderdag aanwezig in groep 6 en 7.
Hallo,
Mijn naam is Emma Klaassen en ik loop stage in groep 1-2.
Ik ben er iedere donderdag en vanaf februari ben ik er op de donderdag en
vrijdag!
Ik doe de opleiding onderwijsassistent en zit in mijn eerste leerjaar.
Ik woon in Middelbeers en ben 17 jaar.
Mijn hobby’s zijn lezen, tekenen, reizen en leuke dingen doen met vrienden.
Met vriendelijke groet,
Emma Klaassen
Student onderwijsassistent
SINTERKLAAS OP SCHOOL
Vanaf volgende week is het Sinterklaasjournaal weer op tv. Op school kijken de
groepen 1, 2 en 3 hier vanaf maandag naar en zij volgen ook zoveel mogelijk het
verhaal.
Vanaf groep 6 worden a.s. dinsdag 19 november lootjes in de klas getrokken om
voor elkaar een surprise te maken en te geven. Alle kinderen van groep 6 t/m 8
hebben een blaadje ingevuld met daarop hun hobby's, lievelingskleur, eventuele
wensen, etc.
De bedoeling is dat uw kind (eventueel met uw hulp) een leuke surprise maakt
(knutselwerk) waarin de cadeautjes/lekkernij gedaan worden.
Voor het knutselwerk is het de bedoeling dat er met restmateriaal etc. gewerkt
wordt (knutselmateriaal mag dus niet in het totaalbedrag van 3 euro
meegenomen worden) De 3 euro mag worden gebruikt voor iets lekkers, maar
zeker ook voor één of enkele leuke cadeautjes, daarbij denkende aan wat de
ontvanger leuk zal vinden natuurlijk.
We kunnen ons voorstellen, dat het als een teleurstelling voelt wanneer uw kind
heel veel werk heeft gestoken in een surprise voor een ander en dit niet
terugkrijgt. De vraag is dan ook om er de nodige aandacht aan te schenken,
zodat het voor iedereen een leuke ochtend wordt.
De surprise hoeft niet in een zak te zitten, het is juist leuk om deze zichtbaar in
de kring te hebben liggen. Het is de bedoeling dat de kinderen het gedicht, dat
ze maken, bovenop de surprise plakken met de naam van de ontvanger erop.
Heel veel plezier en inspiratie gewenst bij het maken van de surprise.

KINDEROPTOCHT
Beste spekstruiven en spekstruivinnekes,
Wij van de Johnny’s zouden het leuk vinden als de kinderoptocht weer wat meer
gaat leven in Struifdonk. Daarom hebben we samen met Bart van Herk en Tim
van Riet de armen in 1 geslagen.
Dus zit je nog op de basisschool en lijkt het je leuk om met carnaval zelf met de
optocht mee te lopen, laat dit ONS dan even weten.

Bart en Tim willen namelijk aan alle deelnemers van de kinderoptocht tips komen
geven. Dus ben je met een groep, of wil je liever alleen of met 2 lopen, alles is
goed, zolang je maar met veel plezier mee wil doen.
Natuurlijk zijn er de wisselbekers van De Johnny’s, die weer te winnen zijn. 1
voor de groepen en 1 voor de individuele deelnames. Nu is het zo met de
wisselbeker, als je deze 3 maal wint, mag je deze houden. Wie wil dat nu niet?
Maar naast deze en de gewone prijs van de carnavalsclub is er ook een
publieksprijs voor de jeugd in het leven geroepen. Deze wordt gesponsord door
horeca Vessem.
En voor elke deelnemer is er nog een verrassing aangeboden door de Johnny’s.
Ben je enthousiast geworden en wil je mee doen? Laat dan je ouders een mail
sturen naar info@debeijerasperges.nl, zodat we kunnen afstemmen wanneer
Bart en Tim even langs komen.
Let op dit is niet de officiële opgave voor de optocht maar voor de
bouwondersteuning.
We hopen op veel enthousiaste kinderen.
Groetjes De Johnny’s!
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
ontmoeten.
INTOCHT SINTERKLAAS 17 NOVEMBER
Op zondag 17 november wordt Sinterklaas weer ingehaald in ons dorp.

Om 13.30 uur vertrekken we ook dit jaar weer vanaf de BOLLE AKKER met de
fanfare voorop. Wij hopen om 14.00 uur 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 tussen
ind oktober en 2 november 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

