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AANDACHTSPUNTEN 

Volgens de regels van de RIVM zullen kinderen sneller thuis moeten blijven. Ook 
wanneer ze niet echt ziek op bed liggen, maar bijv. als gevolg van een 
verkoudheid. Omdat ze normaal gesproken ws. gewoon naar school zouden 

gekomen zijn, is er de mogelijkheid om aan de juf “huiswerk” te vragen, zodat ze 
thuis ook schoolwerk kunnen maken. 

 
Zoals we aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd hebben (en ook de 
laatste maanden van het afgelopen schooljaar de gewoonte was) streven we 

ernaar dat kinderen zelfstandig naar binnen komen. De kinderen, die gebracht 
worden naar school, nemen afscheid bij het hek. Aan het einde van de schooldag 

worden kinderen door de leerkracht naar buiten begeleid. 
Wij zijn geattendeerd op de drukte bij het zwarte hek. De anderhalve-meter-
regel lijkt moeilijk te handhaven.  

Wij willen u daarom vragen om zo goed als mogelijk is te proberen zich aan deze 
regel te houden. En wanneer het te druk wordt bij het hek, kunt u iets verder het 

gele plein op lopen. Maar niet verder dan waar de tegels van het schoolplein 
beginnen. 

 
Voor de kinderen, die alleen naar school komen, willen wij vragen om uw kind te 
attenderen op of zelf in de gaten te houden, dat uw kind(eren) niet te vroeg naar 

school komt. Als zij om 8.20u op school aankomen, kunnen ze direct doorlopen 
naar de klas en ontstaan er geen “opstoppingen”. 

 
 
MEDIATOREN 
Sinds deze week zijn de (leerling)mediatoren weer begonnen. 
Omdat de mediatoren, die vorig jaar in groep 8 zaten, afscheid genomen 

hebben, zijn er nieuwe mediatoren opgeleid. De mediatoren die al langer in 
dienst zijn, hebben heel fijn geholpen bij de opleiding van de nieuwe kinderen.  
 

Mediatoren nemen zelf verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in 
de klas of op het schoolplein. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij een conflict 

van andere kinderen. Ook gedurende de rest van de 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. 
Elke dag is er een tweetal mediatoren dat “dienst” heeft. De mediatoren zijn 

herkenbaar aan hun gele hesjes.  



 

De hele groep heeft zich inmiddels aan alle klassen voorgesteld, waarbij ze kort 

uitgelegd hebben wat hun functie is. De foto's (bij de ingangen) en schema's (op 
raam bij klas) laten zien welke kinderen op welke dag aan de beurt zijn. 

De mediatoren van dit jaar zijn: 
• Uit groep 6: Isa, Olaf en Anne 

• Uit groep 7: Sem, Nanne en Sienna en Kiki 

• Uit groep 8: Bo, Juul, Thomas en Isa 
 

VOORSTELLEN 
Hallo, 
Ik ben Sam Schoormans, 16 jaar en woon in Eersel samen met mijn ouders en 

mijn broer. 
Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het Summa College in Eindhoven en 
heb super veel zin in mijn stage in groep 2/3 bij het Sint Lambertus, eerst op de 

donderdagen en vanaf februari ook op de vrijdagen. 
In het weekend ga ik graag met vrienden naar de stad en op stap, ook werk ik 

dan bij café de Mert in Eersel. Verder voetbal ik bij EFC en vind ik het heel leuk 
om op te passen en te werken met kinderen en hen te helpen en iets te leren. 

 
Hallo allemaal, 

Graag wil ik me even kort aan jullie voorstellen. Mijn naam is Janus van 
Oorschot. Ik ben 35 jaar en woon in Veldhoven.  

Inmiddels ben ik 14 jaar met veel plezier werkzaam in de 
belastingadviespraktijk. Maar na lang wikken en wegen heb ik besloten om een 
nieuwe uitdaging aan te gaan. Deze uitdaging heb ik gevonden in het onderwijs. 

Een werkveld waar ik vroeger al verregaande interesse in had. Daarom dat ik na 
de afgelopen zomervakantie ben begonnen aan de flexibele deeltijdopleiding 

leraar basisonderwijs aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Eindhoven. 
In het kader van deze opleiding zal ik de komende periode stage lopen in groep 
8. 

In mijn vrije tijd ben ik al jaren zowel als leidinggevende als bestuurlijk actief bij 
de scouting en het vakantiewerk in Veldhoven. Daarnaast ben ik lid van de 

EHBO-vereniging Veldhoven.  
Ik heb er erg veel zin in en kijk uit naar de komende leerzame maanden! 
Groetjes, Janus 

 
 

BIBLIOTHEEK EERSEL 
Een nieuw schooljaar vol leesplezier! Het schooljaar is weer begonnen, ook de 
Bibliotheek op school is weer open. Lees-/mediaconsulent Andrea Driesse van 

Bibliotheek de Kempen komt ook weer in de klas met leuke activiteiten op het 
gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Heb je vragen over het 

stimuleren van leesplezier, leesproblemen of de omgang met digitale media? Je 
kunt je vragen altijd stellen aan lees-/mediaconsulent Andrea als ze bij je op 
school is, of via a.driesse@bibliotheekdekempen.nl. 

Kinderboekenweek ‘En toen’ 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020, van 30 september tot en met 11 oktober, 
gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de 



wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, 

verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt 
geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van 

toen door het lezen van boeken! Er is van alles te beleven in de verschillende 
vestigingen van Bibliotheek De Kempen. Ook in Bibliotheek Eersel duiken we de 
geschiedenis in met twee activiteiten. Ga je mee? 

Reis mee terug in de tijd  
Op woensdag 7 oktober 14.30-16.00 uur vindt een activiteit plaats, verzorgd 
door de bibliotheek in samenwerking met Kempenmuseum De Acht Zaligheden. 

Tijdens deze leuke en gevarieerde middag luister je naar een mooi verhaal over 
vroeger. Zoek daarna de voorwerpen van het heden en verleden bij elkaar 

tijdens een fotozoektocht. Er staat een kraam met oude voorwerpen waarover je 
vragen kunt stellen én je kunt op de foto in klederdracht tegen een mooie 
achtergrond. Neem hiervoor zelf een camera of mobiel mee. De toegang voor 

deze middag is geheel gratis; reserveer je ticket(s) op onze website. Zie bijlage. 

Maak een historisch digitaal stripverhaal  
Op vrijdag 9 oktober om 15.15-17.15 uur kun je aan de hand van 

informatieboeken over de geschiedenis en het internet een eigen historisch 
digitaal stripverhaal maken. Kies een onderwerp dat je aanspreekt en verdiep 
jezelf erin/zoek informatie. We geven uitleg en begeleiden waar nodig. Vat 

daarna de gevonden informatie samen in een digitaal stripverhaal m.b.v. de app 
Comicbook en het greenscreen. Je kan jezelf in je stripverhaal toveren, hoe leuk 

is dat?! Je zelfgemaakte digitale strip ontvang je na de workshop in je mailbox. 
De workshop is voor kinderen vanaf 10 jaar. De ruimte is beperkt waardoor er 
maximaal 8 kinderen kunnen deelnemen, reserveer dus tijdig je ticket(s) via de 

website. De toegang is € 5 p.p. Zie bijlage. 

Meer activiteiten  
Maar we hebben natuurlijk nog meer interessante activiteiten voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Kijk hiervoor op www.bibliotheekdekempen.nl onder ‘Actueel’ 
en ga naar ‘Agenda’ voor een overzicht van alle activiteiten in de 

bibliotheekvestigingen.  
Op donderdag 17 en donderdag 24 september wordt er bijvoorbeeld een 
tweedaagse cursus lasersnijden gegeven.  

En op zaterdag 31 oktober wordt er een Halloween-verhaal voorgelezen.  
Of kom bij vragen over lezen en boeken naar het maandelijkse spreekuur van 

dokter leesplezier.  
 
Brainstorm voor (groot)ouders, leerkrachten en kinderen vanaf 12 jaar  

Wil je donderdagavond 8 oktober deelnemen aan een speciale brainstorm over 
leesplezier voor kinderen in bibliotheek Eersel? Door te lezen leer je kijken door 

andermans ogen, het stimuleert de fantasie, vergroot de woordenschat en 
verbetert het taalgevoel. Samen praten we over het belang van (voor)lezen, 
digitale geletterdheid en het belang van het bezoeken van de Bibliotheek. Hoe 

krijgen en houden we kinderen samen aan het lezen? Hoe stimuleren we de gang 
naar de Bibliotheek? Wat is er nodig? Hoe kunnen we onze krachten bundelen? 

Kijk voor meer informatie op de website. Zie bijlage. 
 
 

HET KERMISUURTJE 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/


De 23ste editie van het Vessems kermisuurtje is dit jaar minder groots dan jullie 

gewend zijn. Maar de ondernemers (zie bijlage) willen alle Vessemse kinderen 
zeker niet met lege handen laten staan!  

Wat kunnen we wel verwachten: 

 
• Natuurlijk is er op maandagmiddag 5 oktober tussen 14.00 en 15.00uur 

voor de Vessemse kinderen tot en met groep 8 het GRATIS 
KERMISUURTJE !  
 

Dit jaar iets anders dan anders, omdat het i.v.m. het coronavirus enkel 
begeleid zal worden door de leerkrachten en de kermislocatie tijdens het 

Kermisuurtje VERBODEN terrein is voor ouders/begeleiders.  
 
Groep 1 tot 3 gaat van 14:00 tot 14:30 

Groep 4 tot 8 gaat van 14:30 tot 15:00 
 

Kinderen gaan aansluitend aan het Vessems Kermisuurtje onder 
begeleiding van de leerkrachten terug naar hun school en de kinderen 
kunnen hier dus ook op de normale tijd (15:30u) worden opgehaald. 

 
• Alle kinderen krijgen op school een tegoedbon voor een lekker ijsje van 

cafetaria De Smickel, die ingeleverd kan worden op kermismaandag of 
kermisdinsdag tot 20:00 uur. 
 

• Op school wacht er nog een verrassing! 
 

Hoe gaat Vessem Kermis 2020 eruit zien? 
 

• Door het COVID-19 virus gaat de kermis van Vessem iets anders uitzien 

dan dat we gewend zijn. De locatie is verplaatst naar de parkeerplaats 
achter de kerk. 

 
• De openingstijden zijn veranderd om meer spreiding te creëren: 

Zaterdag   16:00 tot 00:30 uur 

Zondag   14:00 tot 23:30 uur 
Maandag  15:00 tot 23:30 uur 

Dinsdag  14:00 tot 23:30 uur 
 

 

TYPETUIN 
Basisschool Lambertus is een samenwerking aangegaan met de Typetuin. De 
leukste en beste klassikale typecursus van Nederland. 

 
Blind typen is niet alleen cool, maar het levert natuurlijk heel veel voordelen op. 

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit van Nijmegen is gebleken dat 
kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers leren typen, zich gemakkelijker 
kunnen aanpassen in het voortgezet onderwijs.  

Het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk 
eenvoudiger. Het gaat sneller, dus zo blijft er meer tijd over voor leuke dingen. 



Startdatum: 29-09-2020 17:00 
De cursus bestaat uit 8 lessen van 60 minuten, de lessen zijn verdeeld over 13 
weken.  

Meer informatie over de cursus en hoe aan te melden vind je 
op www.typetuin.nl.” 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.typetuin.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C9d1ae2af231c4161f4f308d85ae08a9f%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637359267741623515&sdata=wx9USvcP5STYGRlqK7qEjaW08Pgf%2BzavCKYYhU6UO2o%3D&reserved=0

