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Algemeen
KALENDER
03-02 Deelname aan de First Lego League Benelux finale in Leeuwarden
06-02 18.45u Korte uitleg van de nieuwe rapportage voor de kinderen van groep 1-2
06-02 19.00u Uitleg over de voorbereidingen m.b.t. nieuwbouw
06-02 19.30u Start ‘Da Vinci’uitleg
06-02 20.30u MR-vergadering
09-02 Carnavalsviering (9.00-10.30u onderbouw en 11.00-12.15u bovenbouw)
10-02 Deelname aan de carnavalsoptocht in Mierlo
10-02 t/m 18-02 Carnavalsvakantie
13-02 Juffrouw Anne ‘Volendamse Bruiloft’ in Lierop
21-02 Uitreiking rapport
26-02 Deze week: Ouder-kindgesprekken
26-02 Start projectweken techniek

OUDERAVOND a.s. dinsdag 6 februari
Op de ouderavond van 6 februari willen wij u op verzoek van vele ouders laten ervaren hoe de ‘Da
Vinci’ methode werkt. De ‘Da Vinci’ methode is sinds dit schooljaar ingevoerd op onze school.
De ‘Da Vinci’ methode is een methode voor wereldverkenning die de kinderen op een onderzoekende
manier kennis en vaardigheden laat verwerven. De ‘Da Vinci’ methode vervangt de traditionele
vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wereldoriëntatie, wetenschap en techniek,
maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde en levensbeschouwing.
Het is juist de bedoeling dat de kinderen actief in de les betrokken zijn.
De ‘Da Vinci’ methode wordt projectmatig en over leerjaren heen aangeboden. Ongetwijfeld heeft u er
al van uw kinderen over gehoord. Op de dinsdagavond zal u zelf meer over de methode ervaren.
Vooraf aan het deel van de ouderavond dat over de ‘Da Vinci’ methode gaat zullen wij u bijpraten over
onze acties om tot nieuwbouw te komen voor Kind Centrum Puur Sang in Mierlo.
U bent van harte welkom op onze locatie Loeswijk.
Omdat het een vol programma is beginnen we om 19.00u
Tot dinsdag.

FIRST LEGO LEAGUE
Aanstaande zaterdag doet ons team van de locatie Loeswijk (de ‘Centre Bots’) mee met de Beneluxfinale in Leeuwarden.
Het is natuurlijk al een heel bijzondere prestatie dat zij vanuit de regiofinale als winnaars nu in de
Benelux finale zitten. Het wordt ook spannend of ze ook hier weer tot de winnaars gaan behoren. Het
team heeft onder leiding van ouders Mariska en Nico en de coördinerende rol van juffrouw Anke er
alles aan gedaan om weer sterker te zijn en om de puntjes op de i te zetten. De Lego-robots zijn
verbeterd en nog beter geprogrammeerd, de presentatie is verder uitgewerkt met behulp van
vrijwilligers van Unicef en het innovatieve idee (de centre bots) is uitgewerkt met echte technische
uitvinders!
Al met al een spannende dag waarbij ze verschillende wedstrijden spelen.
We wensen hen heel veel plezier en succes toe.

HULP SCHOOLPLEIN GEZOCHT
Wij willen op korte termijn op beide locaties een waterpomp op de schoolpleinen installeren en
daarvoor moeten twee putten in de grond worden gespoten. Wij vragen hiervoor hulp van ouders om
dit te realiseren. Het zou fijn zijn als iemand een tractor met waterton heeft om dit mogelijk te maken.
De pompen worden gebruikt bij het volgende ‘Da Vinci’ project over de Romeinen waarbij gesproken
wordt over o.a. aquaducten.
Verder kunnen de pompen bijdragen tot creativiteit en veel plezier bij het spelen op het schoolplein.
Mocht u een mogelijkheid hebben om ons te helpen of iemand kennen die dit zou kunnen realiseren;
dan horen we dat graag. Graag doorgeven aan Rob of Jos.

PROJECTWEKEN TECHNIEK
Vanaf 26 maart starten wij op Kindcentrum Puur Sang met de jaarlijkse projectweken.
Dit jaar staan ze in het teken van de techniek onder het thema ‘Techniek Verbindt’ Techniek speelt in
ons leven en in de toekomst zo’n grote rol dat het belangrijk is kinderen hiermee vertrouwd te maken
en ook mee te leren omgaan.
Daarom zullen de kinderen in deze weken op allerlei manieren in contact gebracht worden met ‘de
techniek’ en zij zullen zelf ook aan de slag gaan om een aantal producten te maken.
Op onze open dag op zondag 18 maart kunt u van 11.00u tot 13.00u hun producten komen
bewonderen. Het zal een open dag zijn waar u en de kinderen ook weer allerlei dingen kunnen doen.

Absoluut de moeite waard om in uw agenda te zetten. Bovendien verwachten we daar ook alle
kinderen om hun producten te presenteren.

OPROEP
Mocht u als ouders of de grootouders van de kinderen dan wel goede kennissen of vrienden van u een
technisch beroep of hobby hebben dan zouden wij dat graag van u horen.
Helemaal super wordt het natuurlijk als er op school iets over verteld kan worden en/of we op excursie
kunnen met de kinderen naar een technische omgeving.
Mocht dit mogelijk zijn dan is het fijn als u dit wil melden aan de leerkracht(en) van uw kinderen.

CMD JEUGD
Opvoeden is vaak leuk en vanzelfsprekend, maar kan ook een hele klus zijn.
Soms hebt u daar misschien hulp of praktische tips bij nodig of iemand die even met u meedenkt.
De medewerkers van het CMD Geldrop-Mierlo (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) zijn er voor
kleine en grote vragen van ouders en jongeren over opgroeien en opvoeden.
U kunt denken aan vragen over slapen, eten, de ontwikkeling van uw kind, het gedrag, kinderen en
scheiding of pesten enzovoort.
De klantadviseur Jeugd gaat samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing.
U krijgt in een gesprek gerichte tips waarmee u zelf verder kunt. Soms zijn er meerdere gesprekken
nodig.
Dan maakt zij samen met u een plan van aanpak.
Daarbij bekijken we samen wat u zelf als ouder kunt, eventueel met hulp van school of familie, buren
of vrienden.
Als dat niet voldoende is, bekijkt de klantadviseur in overleg met u welke hulp ingezet moet worden.
Inloopspreekuur
Voor de Puur Sang locatie Loeswijk en Locatie Lucia is Minke Coolen
contactpersoon vanuit het CMD.
Op maandagochtend heeft zij een inloopspreekuur op de locatie Loeswijk
tussen 8:30-9:30 en op donderdag ochtend heeft zij een inloopspreekuur op
de locatie Lucia tussen 8:30-9:30. (met uitzondering van de schoolvakanties)
U kunt dan vrijblijvend bij haar binnenlopen met een vraag.
U kunt Minke telefonisch bereiken op nummer 06-52416755 of via het
algemene nummer 14040.
U kunt haar ook mailen: m.coolen@geldrop-mierlo.nl of
cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl

CARNAVAL 2018

Hallo Allemaal,
Het is bijna weer zover………………dan barst het feest weer los. Dit jaar met onze ” Prins Wesley d’n
Urste”, zijn adjudant Renske en hun raad van elf.( locatie Lucia) en” Prinses Senne d’n Urste”en haar
adjudant Iris en hun raad ( locatie loeswijk) Wij gaan dit jaar weer naar “Den Heuvel” om carnaval te
vieren met alle scholen in Mierlo.
Het feest zal dan ook dit jaar op vrijdag 9 februari zijn. Alle kinderen mogen op deze dag verkleed naar
school komen. Van 9.00 tot 10.30 uur wordt de onderbouw ( groep 1 t/m 4 van de locatie lucia en
groep 1 t/m 4 van de locatie loeswijk) verwacht in Den Heuvel . Daarna gaat de onderbouw naar school
en hebben zij hier nog een gezellige dag. De bovenbouw (groep 5 t/m 8 van de locatie lucia en groep 5
t/m 8 van de locatie loeswijk)) is ’s ochtends gewoon op school en zal een ander programma hebben
dan normaal. Zij worden om 11.00 uur verwacht in “Den Heuvel” tot 12.15 uur. We zullen hierdoor
later terug zijn op school!
We zien graag dat de kinderen geen geweren, pistolen en andere losse dingen meenemen naar school.
Wij wensen u een fijne carnaval en alvast een fijne vakantie!
Namens de carnavalscommissie en het hele team van Puur sang

Verjaardagen
LOESWIJK

LUCIA

03-02 Dilano Daems
08-02 Tim Kerstholt
10-02 Qhailey Klerks
12-02 Lisa Dinius
13-02 Femke Fens
15-02 Ivan Buis
17-02 Evi Schats
17-02 Timo Stolwijk
19-02 Saar Verheijen
20-02 Shahrazade Nadih
28-02 Ethan Otwey
28-02 Hayley van der Zanden
29-02 Roy van den Broek

04-02 Pim Klink
07-02 Jelena van der Linden
07-02 Lindsey van der Linden
08-02 Elke Zuidhof
10-02 Daan Senders
10-02 Evi Senders
12-02 Merlijn Linders
12-02 Jens van der Vleuten
18-02 Bas van Dinther
19-02 Inkoa Lemmens
24-02 Merel Jacobs
26-02 Juul Ruyters
27-02 Thomas Willems

Locatie Loeswijk
LUIZENCONTROLE
Op maandag na de carnavalsvakantie wordt er meteen gecontroleerd op luizen.

Locatie Lucia
Beste ouders,
Ben of ken jij iemand die een videoband kan overzetten op dvd? Wij hebben een aantal videobanden
die wij graag op dvd zouden hebben, maar wij hebben hier zelf de mogelijkheid niet toe.
Wie kan ons helpen?
Alvast bedankt,
de juffen van groep 1-2

De WonderWereld
Peuterwereld
Sinds januari 2018 is peuterspeelzaal Puur Sang een onderdeel van de Wonderwereld, wij noemen
het peuterwereld De Wonderwereld. De peuterwereld biedt alle ochtenden van 8.30u tot 11.15u
opvang aan peuters van 2 tot 4 jaar. Naast de openingstijden en financieringsstructuur zijn er weinig
veranderingen voor ouders en kinderen. De vaste leidsters Joke en Marca zijn overgenomen en het
programma is hetzelfde gebleven.
Op woensdag 24 januari heeft al een eerste gezamenlijke activiteit plaats gevonden met de
peuterwereld en alle dagopvang groepen van de Wonderwereld, namelijk het voorleesontbijt. Eerst
kregen alle kinderen een ontbijt op de eigen groep en daarna werd er in de hal van de Wonderwereld
voorgelezen. Baby’s, peuters, ouders en leidsters hebben aandachtig geluisterd naar het verhaal van
SSST tijger slaapt. We kijken uit naar een volgende gezamenlijke activiteit.
Buitenschoolse opvang
Om ons aanbod bij de buitenschoolse opvang nog leuker en rijker te maken zijn we een samenwerking
aangegaan met het Beweegburo. We weten allemaal dat bewegen belangrijk is voor je gezondheid en
dat sporten en bewegen ook veel plezier oplevert.. Het Beweegburo heeft professionele en speciaal
opgeleide beweegspecialisten in dienst die op locatie beweegprogramma’s bieden aan kinderen. Elke
week komt onze vaste beweegspecialist Teun, naar onze BSO om met onze kinderen aan de slag te
gaan. Dit doet Teun in de gymzaal of op het buitenterrein. Met weinig middelen weet hij de kinderen
te boeien, uit te dagen en veel plezier te bezorgen. We zijn allemaal erg blij met Teun, zijn les FREE
RUN viel erg in de smaak met name bij onze 8+ groep.
Kinderdagverblijf
Het hele team van de Wonderwereld heeft een cursus babygebaren gevolgd verzorgd door
babygebaren Nederland. Babygebaren is het ondersteunen van de gesproken taal door middel van
gebaren. Wanneer we gesproken taal ondersteunen met gebaren geven we het kind een stem in een
periode dat het nog niet kan spreken maar wel begrijpt wat er gezegd wordt. Je kunt dus al beter
communiceren met het kindje voordat het fysiek in staat is om te praten. Wij zien dit als meerwaarde
en zien het als een kans omdat je op deze manier meer inzicht krijgt in de belevingswereld en
belangstelling van het kind. De cursus krijgt nog een vervolg die bestaat uit coaching gesprekken op de
groepen en een observatie.

