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Algemeen
Wat een talent op Kindcentrum Puur Sang!
Met trots vertel ik u, dat we veel talent hebben op onze school. Er is de afgelopen weken veel bereikt
door kinderen van de school. Zo zijn er bijvoorbeeld door verschillende kinderen prijzen gewonnen bij
het paardrijden, dansen, zwemmen en turnen; zien we acteertalent op de televisie; worden er
prachtige werkstukken gemaakt bij de techniek- en crealessen van
juffrouw Floor en wordt er door onze First Lego League- teams flink
geprogrammeerd om klaar te zijn voor de wedstrijd op 8 december.
Talenten om trots op te zijn en dit staat niet voor niets in de ‘Beloften
van Kindcentrum Puur Sang’.
Ik haal er graag één speciaal talent uit. Een bijzondere felicitatie gaat uit
naar Kai van Hoof van groep 6/7b op locatie Lucia. Hij is namelijk 2 e van
Nederland geworden bij het mountainbiken. Fantastisch!
Naast al die speciale talenten in de school wordt er ook hard gewerkt aan
de ontwikkeling van de kinderen. In de ouder-(kind)gesprekken van de
afgelopen weken zijn de doelstellingen gesteld en wordt er samen met
ouders en leerkracht gekeken naar de komende periode. De kinderen worden uitgedaagd om eruit te
halen wat erin zit en er wordt besproken dat je niet te snel moet zeggen: ‘Ik kan het niet / ik weet het
niet’ , maar daar het woordje ‘nog’ aan toe moet voegen; ‘Ik kan het NOG niet / ik weet het NOG niet’.
Dan laat je zien dat je het wilt leren en geeft dat de motivatie om het te doen.
Eerst gaan we vakantie vieren en daarom sluit ik af met u allemaal een heel fijne herfstvakantie te
wensen en veel leesplezier in deze nieuwsbrief!
Meneer Rob

Kalender
01-10 t/m 5-10 Ouder-kindgesprekken
03-10 Start Kinderboekenweek: Kom erbij!
04-10 Dierendag
05-10 Dag van de leerkracht
12-10 Leerlingen vrij
15-10 t/m 19-10 Herfstvakantie
24-10 Luizencontrole
29-10 Themaweek: Herdenken dierbaren

Verjaardagen
LOESWIJK

LUCIA

05-10 Emmy van der Laan
07-10 Najla Amarniss
08-10 Sabrina Hölzken
18-10 Suze van den Heuvel
20-10 Evi Verheijen
23-10 Bentley Verbakel
30-10 Qithara Leiana Klerks
31-10 Veerle van de Ven
06-11 Tim van de Mortel

06-10 Sem van Hoof
12-10 Edna Erkalo
13-10 Sem Siemons
14-10 Myrthe van Vlerken
15-10 Ralph Prosman
15-10 Bo Reloe
15-10 Robin Smulders
16-10 Vera Manders
22-10 Sander Arts
22-10 Vins van Hoof
23-10 Casper van der Sloot
24-10 Fender Gielen

25-10 Tov van Bragt
25-10 Tijn Gottenbos
31-10 Jet van der Velden
03-11 Jiddo Duisterwinkel
03-11 Bram Willems
04-11 Merel van Beeck
05-11 Sten Heesakkers
05-11 Daan Neele
05-11 Jelle Neele
05-11 Xander Zuidhof
06-11 Evi de Rooij
07-11 Joost van Gennip

Uitnodiging klankbordavond Communicatie
Graag nodigen we u uit voor de klankbordavond ‘Communicatie’ op
donderdagavond 22 november om 20.00u op locatie Lucia.
Helaas is de avond in oktober afgelast in verband met te weinig
aanmeldingen, maar kregen we later berichten van ouders die toch
graag hadden willen deelnemen.
Vandaar de volgende vraag om u tijdig aan te melden door een email te
sturen naar directiesecretariaatpuursang@eenbes.nl.
We vragen u mee te denken en praten over het schoolbeleid als het
gaat om de communicatie tussen de school en u als ouder. Het betreft
de communicatie over de informatievoorziening van de school en die
over de ontwikkeling van uw kind(eren).
We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober zijn we gestart met de Kinderboekenweek.
Op de locatie zijn veel verschillende activiteiten georganiseerd die
kinderen enthousiast hebben gemaakt om te lezen, zowel in de
groep als thuis.
Erg leuk waren de voorstelling van Grote Beer en Kleine Bever op de
locatie Loeswijk, de speurtocht naar en quiz over bekende
kinderboeken op locatie Lucia en het betrekken van voorleesouders
en opa’s en oma’s.

Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)
(Hulpverlening vanuit de Gemeente Geldrop - Mierlo)
Opvoeden is leuk en vaak vanzelfsprekend, maar kan ook een hele klus zijn.
Soms heeft u daar misschien hulp of praktische tips bij nodig, of iemand die even met u meedenkt.
De medewerkers van het CMD Geldrop-Mierlo (Centrum Maatschappelijke Deelname) zijn er voor
kleine en grote vragen van ouders en jongeren over opvoeden en opgroeien.
Voor onze school is Minke Coolen contactpersoon vanuit het CMD-Jeugd.
Hieronder stelt ze zich voor:
Mijn naam is Minke Coolen. Sinds 2015 werk ik bij het CMD in Geldrop Mierlo. Hiervoor heb ik 10 jaar
bij MEE Zuidoost Brabant gewerkt.
Vragen waarmee u bij mij terecht kunt zijn o.a. over de ontwikkeling van uw kind, het gedrag, kinderen
en echtscheiding, pesten, et cetera. Ik ga samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing. Soms
zijn er meerdere gesprekken nodig. Als het nodig is maak ik samen met u een plan van aanpak. Daarbij
kijk ik dan ook naar wat u zelf als ouder kunt, eventueel met hulp van familie, buren of vrienden. Als
dat niet voldoende is, kan ik met u kijken welke hulp er verder ingezet kan worden. Twijfelt u of het
wel een vraag is voor het CMD? Loop gerust binnen, ik kan altijd met u meedenken.
Ik ben regelmatig op school aanwezig. De ene week zit ik op maandag van 8:30-9:45 op de locatie
Loeswijk en de andere week zit ik op de donderdag van 8:30-9:45 op de locatie Lucia.
Mijn contactgegevens zijn:
m.coolen@geldrop-mierlo.nl
06-52416755
Op de volgende data ben ik op de verschillende locaties aanwezig:
Maandag 8 oktober: Loeswijk
Donderdag 25 oktober: Lucia
Maandag 29 oktober: Loeswijk
Donderdag 8 november: Lucia
Maandag 12 november: Loeswijk

Donderdag 22 november: Lucia
Maandag 26 november: Loeswijk
Donderdag 6 december: Lucia
Maandag 10 december: Loeswijk
Donderdag 20 december: Lucia

Verlofaanvragen
De afgelopen periode zijn er verschillende verlofaanvragen bij de directie binnen gekomen. Uiteraard
zijn wij bereid om met u mee te denken en bewegen wanneer het gaat om uitzonderlijke situaties.
(let op: vakantiedagen buiten de vakanties om gelden als luxe verzuim en een verlofaanvraag geldt
alleen voor ouders met specifieke seizoensgebonden werkzaamheden)
Kinderen hebben het recht om bij bijzondere gelegenheden aanwezig te zijn en wij als school handelen
samen met de Leerplichtambtenaar van de gemeente binnen de gestelde kaders. Deze kaders zijn
duidelijk beschreven door de leerplichtambtenaar in een documentatie, maar u kunt deze ook vinden
op de website van de gemeente. Heeft u echter toch specifieke vragen, dan kunt u contact opnemen
met de directie.

Fietsverlichtingsactie

Nationale fietsverlichtingsactie 2018

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Nationale Fietsverlichtingsactie. Nu
de donkere dagen weer langzaam beginnen vinden we het heel belangrijk
dat kinderen veilig, met goede verlichting op weg kunnen gaan. De actie
vindt plaats op vrijdag 26 oktober.

Belangrijk is dat alle kinderen deze ochtend met de fiets naar school
komen.
De fiets wordt gecontroleerd op veiligheid.
Hierbij kunt u denken aan:

 werkende verlichting (voor en achter)
 aanwezigheid van reflectoren
De kinderen krijgen aan het einde van de dag een klein presentje mee
naar huis.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkeer

Rekentip
Een rekentip! Als u thuis uw kind ook wil laten oefenen met rekenen is dit een leuke website:
https://www.rekenen-oefenen.nl/

Online rekenen groep 2 t/m 8 | Junior Einstein
www.rekenen-oefenen.nl
Leren rekenen zoals op school. Bussommen, erbijsommen, erafsommen, Cijferen, breuken,
delen? Je kunt het allemaal oefenen. Duizenden online vragen voor groep 2 t/m 8.

Ondersteuning van (externe) activiteiten
Het kan u niet ontgaan zijn dat wij activiteiten ondersteunen die door verschillende instanties en/of
verenigingen georganiseerd worden. Bijvoorbeeld Step2Sport en de Friemel - en Frutseldagen. (zie
bijlagen) Ook activiteiten zoals Mad Science en Sjors Sportief brengen we onder de aandacht.
Wij doen dit om u de mogelijkheid te geven om uw kind deel te laten nemen aan activiteiten in de
omgeving. In onze beloften bij de ingang(en) laten wij zien dat wij dit als school belangrijk vinden.
De school maakt deel uit van de gemeenschap en in dit kader kunt u keuzes maken vanuit het aanbod
wat aangereikt wordt.

De Wonderwereld
Nieuws van De Wonderwereld
Activiteiten De Wonderwereld
Op vrijdag 7 september hebben we een grote ouderactiviteit georganiseerd genaamd het “Circus
feest”. Alle ouders en kinderen werden uitgenodigd om dit feest te komen vieren. De Wonderwereld
zorgde voor een drankje en activiteiten zoals pony rijden, ballon vouwen, schminken en circus
attributen. De ouders brachten allemaal een hapje met zich mee, dat maakte het feest compleet. De
ouderbetrokkenheid is groot dat bleek uit de grote opkomst van ouders en kinderen. De sfeer was
gemoedelijk, de kinderen waren volop aan het ontdekken en er waren hapjes in overvloed. We danken
alle ouders voor hun komst, we kijken terug op een geslaagd Circus feest.
Op donderdag 1 november wordt van 20.00u tot 21.00u/21.30u onze jaarlijkse ouderavond
georganiseerd. Dit onderwerp sluit aan bij het nieuwe mediabeleid wat we binnen de Kleine Wereld
hebben opgesteld. De invulling van de ouderavond wordt verzorgd door Denise Bontje. Denise Bontje
is een deskundige op het gebied van media opvoeding, taal en spel. De interactieve workshop zal gaan
over het gebruik van media thuis en bij de Wonderwereld.
U bent allen van harte welkom tijdens onze ouderavond bij de Wonderwereld. U kunt u zich hiervoor
aanmelden op de groepen of via de mail naar karin@dekleinewereld.org
Nieuwe tuin
Afgelopen weken is er door Landschap inrichting
Hoogendoorn hard gewerkt aan een nieuwe tuin
onze dreumesgroep de Kikkers. En wat zijn we
op onze nieuwe tuin! De nieuwe tuin biedt de
kinderen meer uitdaging. Dit door de hoogte
verschillen, een nieuwe fietsroute, nieuwe
zandbak en andere beplanting die zijn
aangebracht. We zien al direct terug dat de
kinderen zich meer verspreiden over de
speelplaats en zich beter vermaken.

Jens
voor
trots

Peuterwereld De Wonderwereld
De afgelopen weken hebben de kinderen van de peuterspeelzaal/peuterwereld gewerkt aan het
thema Reuzen en Kabouters. Hoe groot zijn reuzen en hoe klein zijn de kabouters? Wie woont er in
een paddenstoel? Dat zijn een aantal die aan bod zijn gekomen. Het thema is op dinsdag 2 oktober
afgesloten met een wandeling door het bos. Alle ouders en kinderen waren hierbij aanwezig, het was
een gezellig samen zijn.
BSO De Wonderwereld
Bewegen is gezond en leuk! Om de kinderen iets extra’s te bieden vinden er van 25 okt.t/m 29 nov. bij
BSO de Wonderwereld op donderdag middag dansworkshop plaats. Alle kinderen krijgen in kleine
groepjes les en maken wekelijks kennis met verschillende dansstijlen zoals hiphop en klassiek. De
dansworkshop zal verzorgd worden door Lizette van der Molen van dansschool DANCE INFINITY.
Van 15 t/m 19 oktober is het herfstvakantie, tijdens de herfstvakantie is onze BSO de hele dag
geopend. Het BSO team heeft weer een gevarieerd vakantieprogramma samengesteld met o.a. een
bosdag, sportochtend bij de Weijer en pompoenen uithollen. Wij hebben er veel zin in!
Gezocht: Leden voor oudercommissie
Meebeslissen voor de peuterwereld? Wij zijn voor de peuterwereld op zoek naar een
vertegenwoordiger voor in de oudercommissie. Het doel van de oudercommissie is om samen de
belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. We zijn op zoek naar enthousiaste
ouders die:
Mee willen praten en beslissen
De kwaliteit positief willen beïnvloeden
Willen samen werken met andere ouders
Als u zich wilt aanmelden of meer wilt weten dan kunt u een mail sturen naar
karin@dekleinewereld.org

