
 

 

 

 

12-10-2015 

 

Info  

 

Agenda: Zie ook onze website: www.detalententoren.nl 

 
Wo. 14 okt.  Hele morgen TV opnamen door Omroep Brabant voor de Dorpen 

Derby 
Excursie gr 7/8 naar museum ‘Bevrijdende Vleugels’. 

Do 15 okt. 9.00 tot 11.30 u Excursie  groep 3-4 naar de verloskundige van juf Ilse 
in  Bladel  
Groep 7/8 IVN wandeling in Heeze 

Do 15 okt. 8.30 tot 11.00 u Excursie gr 5/6 Eindhovens museum 
Vrij 16 okt.  12.15 uur Einde van het Rode Draad leesproject. 
Vrij 16 okt. Hele morgen Meester Ruud afwezig i.v.m Cross-over. Hij neemt 

vandaag een kijkje op Bs. St. Martinus in Dommelen.  
Ma 19 okt 9.30 uur Herfstwandeling groep 1-2 samen met peuters 
Wo 21 okt  Juf Helma afwezig i.v.m. Cross-over. Zij neemt 

vandaag een kijkje op SBO De “Zonnewijzer” in 
Valkenswaard. 

Vrij 23 okt. 12.15 uur Start van de herfstvakantie tot en met zondag 1 nov. 
zo   1 nov  Het nieuwe Talentennieuws. 

 
       
 

 

 
19 oktober 
 

 
Fay Dijstelblom 

21 oktober Sten van Bree 
  

 
                    

 
Beste ouders, 
We hebben inmiddels 6 schoolweken achter de rug en in die weken is er al veel gebeurd. 
Dat die eerste weken voor de kinderen in het teken staan van kennismaking met de ‘nieuwe’ 

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


leerkrachten en deels nieuwe groep, spreekt voor zich. Maar ook moeten met de kinderen de 
afspraken op school niveau weer even opgefrist en die op groepsniveau weer gemaakt 
worden. Het is voor iedereen weer even wennen. Voor de leerkracht aan de (deels) nieuwe 
groep en voor de kinderen ook nog aan de nieuwe lesstof.  
De Startavond heeft plaats gevonden, waardoor u als ouder (hernieuwd) kennis heeft 
gemaakt met de leerkrachten en weet wat er dit schooljaar specifiek staat te gebeuren. U 
heeft gehoord dat we dit jaar de nadruk leggen op het nog meer stimuleren van de kinderen, 
om in de ‘actieve leerstand’ te komen.  
Ook onze studiedag van 28 september over ‘Actief leren’ en het inzetten van ‘Coöperatieve 
werkvormen’ heeft het ‘leren’ van de kinderen flink gestimuleerd. 
En de leerkrachten gaan ook nog onderling bij elkaar kijken hóe zij het voor elkaar krijgen om 
de kinderen nóg actiever te laten leren.  
U leest het, we zitten niet stil, maar werken keihard aan de kwaliteit van ons onderwijs.  

Namens het team: Mári Kokke 
 
 
 
Techniekmiddag 29 september groot succes 
Alle kinderen hebben in 2 bouwen de hele middag allerlei technieken kunnen ontdekken en 
met vele technieken kunnen werken. Het was smullen voor alle kinderen. De betrokkenheid 
was heel groot. Van alle groepen staan er foto’s op de website.  

 

 

 
Waarom is de zon zo heet? Hoe werkt een televisie? Waarom kun je jezelf niet kietelen? 
Onder het motto Raar, maar waar! vieren we tijdens de Kinderboekenweek de 

nieuwsgierigheid van kinderen. 
Tijdens deze week besteden we extra tijd aan lezen en voorlezen. Alle klassen hebben  een 
boek cadeau gekregen waaruit voorgelezen kan worden, of waarin de leerlingen zelf lezen.  
Daarnaast gaan we op zoek naar antwoorden van al die vragen die we hebben over 
wetenschap, natuur en techniek! Want het is soms toch maar ………raar maar waar! 

Neem ook eens een kijkje op de website www.kinderboekenweek.nl   
 
Na de herfstvakantie vinden de voorrondes plaats voor de voorleeswedstrijd van groep 7-8. 
Meer specifieke informatie volgt nog. 
 

 

 
 

Nieuws uit groep 1-2: 
Op 29 september bezochten enkele leden van de muziekvereniging de kleutergroepen in 
pak, trommel  en met taboermaitrestok. Na een klein optreden werden er mooie tekeningen 
gemaakt,  voor de aankleding van de aula, tijdens de opname van omroep Brabant in het 
kader van de dorpenderby. 
Op maandag 5 oktober werd er in het kader van dierendag vertelt over postduiven. Vele 
duiven werden er in de pauze losgelaten, zodat ze sneller thuis waren dan de duivenmelker 
zelf.  

http://www.kinderboekenweek.nl/
http://www.kinderboekenweek.nl/


Maandagmorgen 19 oktober om 9.30 uur gaan alle kleuters samen met de peuters een 
herfstwandeling maken ( denk aan laarzen). Ouders die graag mee willen wandelen zijn 
welkom. 
Foto’s van al deze activiteiten zijn weer te vinden op de website. 
Maandagmorgen 19 oktober gaan de kleuters een herfstwandling maken samen met de 
peuters ( denk aan aangepaste kleding) We starten om 9.30 uur. Ouders zijn van harte 
welkom. 
Op vrijdagmorgen is er handenarbeid- tekenen voor groep 1 t/m 4. Als er ouders zijn die 
graag willen helpen geef je dan op bij juf Riëtte. 
Complimenten aan alle ouders, die samen met hun kind na schooltijd binnen komen kijken in 
de groep.Op deze manier kan het kind vol trots vertellen, wat hij of zij allemaal doet in de 
klas. 
 
Oproepje! 

Voor de lessen handvaardigheid in groep 1 t/m 4 zijn we op zoek naar timmerhout. Graag 
latjes van verschillende lengtes, maar maximaal 30 cm en zonder splinters. Wie o wie kan 
ons daaraan helpen? 
Ook mandarijnenkistjes zijn van harte welkom! 
Graag melden bij juf Riëtte of juf Ilse. 
 
 

Nieuws uit groep 3-4: 
De kinderen van groep 3-4 hebben afgelopen periode kennis gemaakt met Harry, de 
ongelooflijk bijzondere boekeneter. Dit boek staat centraal tijdens het Rode draad project. De 

kinderen van groep 3-4 kregen een speciale boekenmenukaart mee naar huis. Deze 
boekenmenukaart is een korte thuisactiviteit. De uitleg van de activiteit staan beschreven in 
de menukaart. Het zou fijn zijn als u deze activiteit samen met uw zoon/dochter uitvoert en 
de ingevulde menukaart deze week weer mee terug naar school geeft. Zodat we dit met de 
klas kunnen bespreken.  
 
Meneer Harry Boom van muziekschool Weert geeft, in samenwerking met de plaatselijke 
fanfare, elke maandag muziekles in groep 4. Groep 5 krijgt om de andere week muziekles. 

De eerste uitvoering is as. woensdag voor de opnamen van de dorpen derby. 
 
Het thema van kern 2 is 'Mijn lijf". Groep 3 leerde de woorden: teen, een, neus, buik en oog 
en de letters; t-ee-n-b en oo. Speel samen eens het spelletje 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet'. De 

te zoeken voorwerpen kunnen beginnen met de letters die uw kind heeft geleerd. 
Bijvoorbeeld de 'm' van 'maan'. U zegt dus: 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met een 
mmm.. (spreek uit als mmm..) of hoeveel voorwerpen zijn er te vinden die met een mmm.. 
beginnen?  
  
Groep 4 kan thuis de klok oefenen, niet alleen de hele en de halve uren maar ook kwart vóór 
en kwart over het uur. Ook het spelenderwijs tellen van de tientallen tot 100 (10-20-30.. enz.) 
en weer terug is een goede oefening. En natuurlijk lekker veel blijven (voor)lezen, ook in de 
herfstvakantie!!!  
 

 

Nieuws uit groep 5-6: 
Donderdagmorgen 15 oktober om 8.30 uur vertrekken de kinderen van groep 5 en 6 naar 
Eindhoven Museum in het kader van Museumschatjes Ergoed Brabant. Dit (pre)historisch 
verblijf is een prachtige plek waar educatie hand in hand gaat met de beleving van het 
verleden. Van dichtbij beleven en ervaren de kinderen hoe men vroeger leefde. 



Alle activiteiten vinden buiten plaats, zorg dus voor stevig schoeisel en kleding die vies mag 
worden. Syntetische kleding wordt afgeraden in verband met vuur.  
We vinden het fijn dat er vele ouders zich hebben aangemeld om deze ochtend te rijden. 

 
Nieuws uit groep 7-8: 

Dinsdagochtend 13 oktober hebben de kinderen van groep 7-8 een IVN excursie over 
“Heide”. Zij starten bij de heide in Heeze. Zij gaan hier met de fiets naar toe. Zorg dus voor 
een goede fiets! Het is verstandig om stevige schoenen aan te doen en kleding aangepast 

aan het weer. 

Woensdagochtend 14 oktober gaat groep 7-8 op excursie naar de “Bevrijdende vleugels” in 

Best. In september 1944 vindt voor Nederland de belangrijkste operatie van de Tweede 

Wereldoorlog plaats, Operatie Market Garden, welke uiteindelijk leidde tot de bevrijding. In 

Museum Bevrijdende Vleugels wordt de bezetting, de onderdrukking en de uiteindelijke 

bevrijding uitvoerig belicht. Ga terug in de tijd met het authentiek militair materieel en 

prachtige diorama’s. Bekijk ook voertuigen, displays, een 3D-film, foto’s en kijk door de ogen 

van een piloot tijdens een simulatievlucht! 

Meidenvenijn is niet fijn! 

Zoals jullie op de startavond gehoord hebben zijn we met groep 7/8 regelmatig bezig met het 

sociaal-emotionele klimaat, oftewel de sfeer in de groep. Afgelopen donderdag zijn de 

meiden van groep 7/8 gestart met de methode “Meidenvenijn is niet fijn”. Sommige lessen uit 

deze methode willen we preventief inzetten om pestgedrag te voorkomen. Deze methode is 

echt gericht op meisjes. Er zullen dit schooljaar nog meer lessen volgen, die ook gericht zijn 

op jongens. Hieronder staat wat informatie over de methode. 

Er bestaat een belangrijk verschil tussen de manier waarop jongens pesten en de manier 

waarop meisjes dat doen. Jongens pesten meer op een directe en fysieke manier. Meisjes 

hanteren daarentegen een meer indirecte stijl, een vorm van relationele agressie. Dat wil 

zeggen dat meisjes pesten door middel van sociale relaties: roddelen over het slachtoffer, 

buitensluiten, negeren en afwijzen. ´Meidenvenijn is niet fijn´ biedt een lespakket aan om dit 

pestgedrag onder meiden te voorkomen of te doorbreken. De meisjes leren niet alleen hun 

kwaliteiten en de vervormingen hiervan, maar ook aan de hand hiervan negatief gedrag 

omzetten in positief gedrag.  

 

Oproepje! 

Voor de lessen handvaardigheid in groep 1 t/m 4 zijn we op zoek naar timmerhout. Graag 
latjes van verschillende lengtes, maar maximaal 30 cm en zonder splinters. Wie o wie kan 
ons daaraan helpen? 
Ook mandarijnenkistjes zijn van harte welkom! 
Graag melden bij juf Riëtte of juf Ilse. 
 
 

 

 

 



 

 

Vanuit de buitenschoolse opvang 

Wist u dat wij ook regelmatig met onze bus op uitstapje gaan.  
Zo zijn we laatst naar de bossen in Sterksel geweest waar we heerlijk genoten hebben van het 
prachtige herfstweer! Lekker wandelen, paddenstoelen bekijken en klimmen in de bomen. 
 

 

Groetjes vanuit het team Korein Kinderplein Beukenlaan 

 
 

 

 

 

Jeugdgezondheidszorg, een gezonde keuze voor alle leerlingen  

 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team 
bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 
gezondheidsbevordering.  
 

Het JGZ team voor het basisonderwijs binnen de gemeente Heeze- Leende  
 

 
 

 

Sonja Hoofwijk 

 

Jeugdarts 

 

088 0031 408 

s.hoofwijk@ggdbzo.nl  

https://www.facebook.com/beukenlaan.sterksel/photos/a.727955020649573.1073741830.405635332881545/737982679646807/?type=3


 

 
 

 
  Marry Huting 
 

 Assistente 
 

 88 0031 382 
 m.huting@ggdbzo.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
We leggen kort uit wat dit team voor ouders/verzorgers en voor de leerlingen kan 
betekenen.  
 
Over de GGD 
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van 
kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich in om eventuele gezondheidsproblemen en -risico’s op 
te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD 
(in samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling 
van kinderen en jongeren. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig 
om met alle persoonsgegevens van u en uw kind. De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. 
 

Contactmomenten  
Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 op een vast moment in 
contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken naar de lichamelijke, 
psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, 
maar ook aan schoolverzuim en gedrag. U kunt bij elk contactmoment aanwezig zijn.  
 

Antwoord op vragen  
Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht vandaan? Is dit gedrag 
normaal? Opvoedtwijfels?  Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team 
Jeugdgezondheidszorg. Zij geven desgewenst advies en bekijken samen met u of verder onderzoek 
nodig is.  
 

Inentingen 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, 
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de 
vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker), dit zijn in totaal 2 prikken. De GGD verstuurt 
hiervoor uitnodigingen. 
 

Gezonde school  
De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en hygiënische school. Bijvoorbeeld door 
het voorkomen en bestrijden van hoofdluis en het geven van voorlichting over een gezonde 
leefstijl. Ook doet de GGD metingen over een gezond leefklimaat en adviseert de school hierin.  
 

Heeft u vragen? 
 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders  
 Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 

Jacqueline Simons 

 

Jeugdverpleegkundige 

 

088 0031 121 

j.simons@ggdbzo.nl 

 

mailto:m.huting@ggdbzo.nl
http://www.ggdbzo.nl/ouders


o Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind 
 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 

17. 00 uur.  
 

GGD Brabant-Zuidoost  Bezoekadres   www.ggdbzo.nl 

Postbus 8684   Clausplein 10    /ggdbzo 

5605 KR Eindhoven  5611 XP Eindhoven   @ggdbzo 

 
 
 
 

Geef uw stem aan @SterkselCity finalist van de Dorpen Derby! 

En ze leefden nog lang… 

  

Er was eens een klein, heel klein dorpje. Sterksel. Een dorpje gelegen, niet zoals velen 

denken bij Eersel, maar onder de rook van Eindhoven. Een klein dorpje wat groots wilde 

worden! Niet het dorpje onder Eindhoven, maar Eindhoven, weet je wel? Daar boven 

Sterksel! SterkselCity werd geboren. Al snel bleek dat SterkselCity niet alleen voor de 

muziekvereniging was gekomen. 150 jubileumjaren, dat moest met het hele dorp gevierd 

worden. SterkselCity wilde de dorpelingen en verenigingen verbinden. ‘Muziek verbindt’. Het 

jubileumjaar was nog amper begonnen of SterkselCity kreeg al een cadeautje. Ze werd 

finalist van de Brabantse Dorpen Derby. Nog meer reden tot feest! Een mooi jubileumjaar 

volgde, maar nu is de vraag, hoe loopt dit sprookje af? 

   

 Daar heeft SterkselCity uw hulp bij nodig! Je kunt tot 6 december stemmen op SterkselCity 

als finalist van de DorpenDerby. Via de website van de DorpenDerby, 

www.brabant.nl/sterksel  kun je per e-mailadres één keer stemmen. Pas op! Je krijgt een 

mail in je inbox en via deze mail moet je je stem nog bevestigen. Wel even doen dus! Let 

op! het kan zijn dat deze mail tussen je ongewenste mailtjes of spam kan komen te staan! 

Naast het stemmen per e-mailadres kun je ook op de Facebook van de DorpenDerby, 

https://apps.facebook.com/dorpenderbystemmen/  stemmen op SterkselCity. 

   

 Help SterkselCity aan een ‘nog lang en gelukkig’ en zorg er zo voor dat muziek nog meer 

mensen, verenigingen en dorpen kan verbinden! 

 

 Zorg dat je vrienden, familie, kennissen, buren en collega's ook weten hoe ze moeten 

stemmen door deze mail door te sturen. Kinderen mogen ook stemmen! 

 

 
 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=ERu-nwRmikuVBpHNYPGZRKYA4btL1dIIJJwOBJzM3r3N4D80Z2G4PVXzfFfgaWTgWMlyIbpWpNc.&URL=http%3a%2f%2fsterkselcity.us11.list-manage1.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d4b47c82bfeba9d831bf8c517d%26id%3d99bd3ee5f6%26e%3d8e25f3359f
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=ERu-nwRmikuVBpHNYPGZRKYA4btL1dIIJJwOBJzM3r3N4D80Z2G4PVXzfFfgaWTgWMlyIbpWpNc.&URL=http%3a%2f%2fsterkselcity.us11.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d4b47c82bfeba9d831bf8c517d%26id%3d70fcc28fcd%26e%3d8e25f3359f

