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Algemeen
KALENDER
01-03 OR-vergadering 20.30u Loeswijk
18-03 Open Dag 11.00-13.00u (Beide locaties, leerlingen verplicht aanwezig)
29-04 Paasontbijt en paasactiviteiten
30-03 Goede Vrijdag leerlingen vrij
01-04 1e Paasdag
02-04 2e Paasdag
04-04 MR-vergadering

PROJECTWEKEN
De komende drie weken werken de kinderen met het
thema ‘Techniek verbindt’. De techniek speelt een
belangrijke rol in ons leven, sterker nog zonder techniek
is er geen voedsel, geen vervoer, geen communicatie,
geen hulpmiddelen enz. enz. Kortom geen toekomst. Veel
van onze kinderen zullen in hun leven met hun werk en in
hun dagelijkse leven te maken krijgen met allerlei vormen
van techniek. Dit terwijl de wereld van de techniek in een
snel tempo veranderd. Willen we onze kinderen dus
voorbereiden op hun toekomst dan zullen ze ook moeten
proberen de wereld van de techniek te begrijpen en te
blijven volgen. Ze zullen mee moeten groeien met de
steeds veranderende mogelijkheden die de techniek ons
geeft.
De komende weken gaan onze kinderen op ontdekkingstocht in de wereld van de techniek en ze zullen
er op vele mooie manieren mee kennis maken. Ongetwijfeld zult u er het nodige over horen.
Op de open dag van zondag 18 maart van 11.00u tot 13.00 uur kunt u hun werkstukken komen
bewonderen. De kinderen zullen dan hun ouders/ verzorgers, familieleden en belangstellende uitleg
geven over hun ervaringen en werkstukken laten zien. U bent van ons gewend dat er ook vele
activiteiten zijn waar de kinderen aan deel kunnen nemen dus het is ook een leerzame activiteit voor
het hele gezin.
Via de Parro-app is ook gevraagd of er ouders zijn die hun ervaring over de techniek willen delen met
de kinderen bij ons op school.
Graag zien wij u op zondag 18 maart op school. Van harte welkom.

TOEKOMSTPLANNEN BOUW SCHOOL
Op dinsdagavond 6 februari hebben we aan de aanwezige ouders verteld dat we als Puur Sang streven
naar een nieuwe locatie voor de twee locaties van Puur Sang.
Dit is nog een streven waarbij nog niets is vastgelegd maar bij veel partijen hebben we de handen op
elkaar hebben gekregen over onze plannen. Wellicht dat bij u de indruk een beetje anders is als u het
artikel in het ED heeft gelezen waarin de huidige wethouder van onderwijs via een persbericht laat
weten dat er absoluut niets gaat gebeuren m.b.t. nieuwbouwplannen van Puur Sang.
Aan u daarom ook de tip om eens goed op te letten welke partijen al volmondig achter ons plan staan
en wellicht is dat ook de partij die uw stem verdiend bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Aangezien we ons onderwijs steeds meer aan
het aanpassen op de mogelijkheden van de
kinderen hebben we een schoolgebouw
nodig waar je op veel verschillende manieren
met kinderen kunt werken; o.a. met
wisselende groepen. Ook hebben de
kinderen ruimte nodig om samen te werken
op een plekje in de school dat meer past bij
de behoefte die zij zelf hebben. (Kleine
groepjes, alleen of met z’n tweeën of zelfs in
een mooie zaal bij optredens en
presentaties.) Daarom willen we een nieuwe
school met meer mogelijkheden dan nu
aanwezig zijn. Dit kan in een mooi nieuw
flexibel gebouw. Zo willen we graag sport en theater mogelijkheden hebben in en om de school. We
willen graag samen werken met partijen als een bibliotheek en bijvoorbeeld ‘’t Saam’, enz. enz.)
Daarom hebben we onze zinnen gezet op een nieuwe school rondom en geïntegreerd met
sportcentrum ‘De Weijer’. We werken hierin ook graag samen met andere scholen, verenigingen en
bedrijven. We hopen op deze manier de mooiste en meest bijzondere basisscholen te bouwen die de
kinderen in Mierlo écht goed en uniek voorbereiden op hun toekomst.
We begrijpen best dat er nog een paar flinke hobbels genomen moeten worden en dat dit nog veel
energie gaat kosten. Maar als je geen doel hebt waar je naar streeft zal je het zeker nooit bereiken.
We hebben ons streven toch al met u gedeeld zodat u weet waar we achter de schermen aan werken
voor de toekomst van de kinderen van Mierlo.
Voor vragen, tips enz. mag u altijd contact opnemen met Rob of Jos.

AFSCHEID DIRECTEUR JOS
De afgelopen zes jaar heb ik met heel veel plezier gewerkt aan een mooie school die de naam ‘Puur
Sang’ heeft gekregen. Een school met een heel mooi en hardwerkend team wat uit twee teams is
samengevoegd en waar heel veel energie in zit. Een team wat een heel mooi onderwijsconcept heeft
gebouwd waarin écht toekomstgericht onderwijs wordt gegeven. Een onderwijsconcept wat in steeds
meer scholen in Nederland navolging krijgt. Het ‘Kunskapskolan’ concept van het Strabrecht College is
daar een voorbeeld van. We zijn nog steeds aan het ontwikkelen maar de neuzen van het team en het
Management Team staan dezelfde kant op en zij zullen blijven door bouwen aan nog efficiënter en nog

beter toekomstgericht onderwijs. Dit is voor mij een reden dat ik met een gerust gevoel en vol
vertrouwen als Meerschools directeur afscheid kan gaan nemen van Puur Sang.
Bovendien bereik ik per augustus de pensioen gerechtigde leeftijd wat ook een reden is om wat bakens
te verzetten.
Daarom ga ik stoppen als directeur in de dagelijkse leiding en met de eindverantwoordelijkheid.
Echter ik zal op de achtergrond bij de school betrokken blijven om alles in het werk te zetten om de
nieuwbouw van Puur Sang mee te realiseren.
Op dit moment loopt de sollicitatieprocedure voor mijn opvolger en wordt er nagedacht over mijn
afscheid. Hier zult u binnenkort meer over vernemen.

LET OP: Save the date!
Zoals u eerder heeft gelezen, gaat Jos van de Voort,
onze directeur, aan het einde van het schooljaar
met ‘pensioen’.
Na meer dan 40 jaar in het onderwijs werkzaam te
zijn geweest en heel veel te hebben betekend voor
zoveel kinderen, moet hier op een feestelijke manier
bij stil worden gestaan.
Op de achtergrond zijn de voorbereidingen in volle
gang.
Aan het eind van het schooljaar zijn er veel activiteiten en is het zoeken naar een geschikte datum
waarop ook alle betrokkenen aanwezig kunnen zijn en ondersteunen.
We zijn uitgekomen op vrijdag 1 juni. De kinderen worden dan de hele dag verwacht!
Ter compensatie zijn de kinderen op donderdagmiddag 30 juni vrij!
Tegen die tijd zullen wij u verder informeren over deze dag. Gedurende deze dag werken wij naar een
grote voorstelling voor Jos (en u als ouders) in sporthal de Weijer. Deze voorstelling begint +/- 15.30u
en eindigt om +/- 16.30u.
Het duurt nog even voordat het zover is, maar leg het alvast vast in uw agenda/kalender.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Heeft u vragen/opmerkingen dan kunt u contact opnemen met
Rob van den Crommenacker, locatie-directeur. (rob.vandencrommenacker@eenbes.nl)

INVALPROBLEMATIEK IN DE SCHOOL
Het griepvirus heeft ook op Kindcentrum Puur Sang toegeslagen en dit
heeft zijn uitwerking in de groepen. Er zijn de afgelopen periode veel
kinderen ziek geweest, maar ook leerkrachten worden geveld door de
griep.
Het grote lerarentekort zorgt voor steeds grotere dilemma’s om een
geschikte leerkracht voor de klas van uw kind te vinden tijdens deze
momenten. Deze zorgen willen we graag met u delen. Enerzijds ter
verklaring van de namen van leerkrachten die uw kind noemt bij het
thuiskomen van school en daarnaast om te verduidelijken hoe belangrijk het is om op te komen voor
de kwaliteit van het onderwijs.
Binnen onze school doen wij regelmatig een beroep op deeltijd leerkrachten. De leerkrachten komen
dan op hun ‘vrije dag’ terug om uw kind onderwijs te bieden. Ook zijn wij genoodzaakt om een beroep
te doen op stagiaires en onderwijsassistenten binnen onze organisatie. Deze collega’s werken onder
toezicht van een leerkracht en/of de directie met de kinderen.
De ambulante collega’s, zoals Ib’ers en leden van de directie,
staan regelmatig voor de klas om de problematieken op te
vangen. Dit alles leidt tot werkverzwaring voor alle
personeelsleden. Wij zijn blij met ons lage verzuimpercentage
en het feit dat we het samen kunnen blijven opvangen, maar
het betekent ook iets voor de kwaliteit van het onderwijs en de
hoge werkdruk van het aanwezige personeel.
De oplossingen raken op en in de naaste omgeving (Geldrop) komt het zelfs al voor dat er kinderen
thuis moeten blijven. Ook voor ons is dit de aller laatste optie, maar wij sluiten niet uit dat ook wij deze
noodgreep moeten doen.
Wij hopen dan ook dat u ons blijft steunen in onze strijd voor de kwaliteit van het onderwijs!
Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de directie in naam van Jos van
de Voort (jos.vandevoort@eenbes.nl) en/of Rob van den Crommenacker
(rob.vandencrommenacker@eenbes.nl).

DAVINCI

Op dinsdagavond 6 februari was de informatieavond over o.a. DaVinci.
Op de website www.davincivoorthuis.nl staan per bouw en per thema leuke ideeën voor boeken, films,
spellen, musea, culturele instellingen en uitjes.
Daarnaast kunt u ook helpen op school. Wilt u eens vertellen over uw beroep of hobby?
Heeft u affiniteit met een onderwerp? Kunt u helpen met het klaarleggen/verzorgen van de materialen
voor het thema of heeft u leuke ideeën?
Wij horen het graag!

KIVA NIEUWS:
Kiva Onderbouw:
Op dit moment zijn we bezig met de groepssfeer en iedereen mag er zijn.
Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
… kunnen uitleggen wat een groep is;
… voorbeelden van een fijne groep geven;
… ervaren hoe het is om deel van een groep te zijn;
… begrijpen hoe een groep invloed kan hebben op je gevoel;
… weten dat het fijn is voor anderen om bij de groep betrokken te raken;
… willen een bijdrage leveren aan een prettige sfeer in de groep.
… weten dat we met iedereen overeenkomsten hebben, maar dat iedereen ook van elkaar verschilt;
… weten dat je rekening moet houden met iedereen om je heen;
… accepteren onderlinge verschillen.

Kiva Bovenbouw:
Op dit moment zijn we in de bovenbouw bezig met het thema communicatie en het herkennen van
pesten.
Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
…weten wat communicatie is, en daarbij problemen herkennen;
…weten wat ik- en jij-taal is, dit kunnen toepassen;
…weten wat ze moeten doen om zich bij een groep aan te sluiten en anderen te helpen;
…kunnen reflecteren op de sfeer in de groep.
…kunnen vertellen wat pesten is;
…weten wat het verschil tussen plagen en pesten is;
…kunnen het verschil tussen pesten en conflicten/ruzies aangeven
…weten dat lachen met iemand iets anders is dan uitlachen;
…weten wat te doen als iemand gepest wordt;

VERRASSINGSDAG
Op maandag 14 mei a.s. vindt de Verrassingsdag plaats voor de groepen
1 t/m 7.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 worden om 09.00 uur verwacht op
het schoolplein van locatie Loeswijk. We verwachten dat de bus om
15.30 uur weer terug op school is. U kunt uw kind(eren) ophalen op
locatie Loeswijk.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 worden om 8.45 uur verwacht op
het op schoolplein (voorzijde) van locatie Lucia. Om 17.45 uur
verwachten we dat de bus weer terug op school is.
U kunt uw kind(eren) ophalen op locatie Lucia.
In de volgende brief volgt meer informatie, o.a. over waar de reisjes naartoe zullen gaan!

PAASVIERING OP EEN NIEUWE MANIER.
Met de ‘Paascommissie’ hebben we stil gestaan bij het vieren van Pasen op een nieuwe manier.
Daarom hebben we er voor gekozen om op de donderdag vóór Pasen (29 maart) te starten met een
gezamenlijk Paasontbijt. Hierbij zullen de kinderen van alle klassen worden gemixt zodat jonge en
oudere kinderen samen ontbijten op een feestelijke manier. Samen ontbijten omdat goed samenleven
en samenwerken heel belangrijk is.
Na het paasontbijt zullen de kinderen luisteren en kijken naar het lijdensverhaal en Paasverhaal. Het is
belangrijk dat de kinderen stil staan bij het feit dat er nog veel leed in de wereld is en dat er nog steeds
veel mensen zijn die niet prettig met elkaar omgaan. Voor veel kinderen is het leven geen feest.

Het Paasfeest is het feest van de hoop, het vertrouwen dat we samen de wereld een stukje mooier
kunnen maken. De symbolen eieren, jonge kuikentjes en lente-takken geven aan dat er altijd weer
nieuw leven zal zijn waarin het een stukje beter kan gaan.
Ná het paasverhaal gaan de kinderen samen mooie bloemen in elkaar knutselen. Deze zullen in
manden worden geplaatst. In de middag zal elke groep met een kleine vertegenwoordiging de mand
ergens in Mierlo gaan afleveren om ergens het Paasfeest wat mooier te maken. Dit als teken dat we
het leven van anderen écht een stukje mooier kunnen maken. Dit in navolging van het Paasverhaal.

U zult hier nog meer over horen in de uitleg van de leerkrachten. U wordt gevraagd om middels wat
lekkers (beleg, enz.) bij te dragen aan het paasontbijt. Verder zijn we nog op zoek naar lage manden
van 40 tot ongeveer 50cm doorsnee om de bloemen in te schikken.
Graag manden die u niet meer gebruikt en die u permanent kunt missen.

SAMENLOOP VOOR HOOP
-ALS SCHOOL ZULLEN WE DEELNEMEN MET EEN GROEP
KINDEREN DIE ZICH HIERVOOR OPGEVENDatum
23 januari 2018
Onderwerp Deelname aan de KinderLoop voor KWF Kankerbestrijding

In juni organiseren wij als vrijwilligers een SamenLoop voor Hoop om zoveel mogelijk geld bijeen te
brengen voor wetenschappelijk kankeronderzoek.
De SamenLoop is een prachtig lokaal wandelevenement waarbij teams in estafettevorm 24 uur lang
over de kervel wandelen. De 24 uur staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.
Tijdens de SamenLoop laten we zien dat er hoop is en wordt het leven gevierd.
Naast allerlei optredens, een gezellige braderie en veel activiteiten voor kinderen is er een speciale
KinderLoop.
Met deze korte wandeling van maximaal 60 minuten kunnen kinderen zich ook inzetten voor het
goede doel.
Ze organiseren vooraf acties om geld in te zamelen en krijgen aan de start een mooi paars SamenLoopshirt.

Het lijkt ons geweldig als u met uw school meedoet aan de KinderLoop.
Met jullie actie bij kerst hebben jullie al interesse getoond, waarvoor dank!
Het biedt de kans om aandacht te besteden aan de ziekte kanker en daar een mooie positieve actie
aan te koppelen.
Vooral omdat ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht wel op een manier te maken heeft of heeft
gehad met kanker, dichterbij of verder weg.
Vanuit het KWF zijn lespakketten te verkrijgen om het onderwerp eventueel in de klassen te
behandelen.
We kunnen eventueel ook met de mascotte op school komen als er een leuke Sponsoractie
georganiseerd wordt.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd!
Met vriendelijke groet,
Petra Nooijen
Commissie KinderLoop
SamenLoop voor Hoop Geldrop-Mierlo 2018

De Commissie Communicatie bestaat uit Mieke van den Boom en Petra Nooijen

Verjaardagen
LOESWIJK

LUCIA

08-03 Frans Renders
17-03 Indy Brouwers
17-03 Lukas Dam
17-03 Louise van der Male
19-03 Faya Dehne
25-03 Jolina de Jong
26-03 Lars van Steenhoven
28-03 Daan Gruijters
28-03 Jop Vos
28-03 Kyan van der Zanden
29-03 Dylano Beks
29-03 Nick Wijn
01-04 Joni Dam
03-04 Mick Hommes
04-04 Emiley Cai
04-04 Tim Naus

01-03 Kai van Hoof
01-03 Lucas Liebens
01-03 Jelte Willems
02-03 Lieke van Spreuwel
03-03 Saar van de Vorst
03-03 Lieve de Vries
04-03 Jip-Phileine van der Donk
04-03 Koen van Lieshout
05-03 Neeltje van Gennip
06-03 Floortje Berghuis
07-03 Laura Visser
10-03 Joris Bastiaans
10-03 Dirk Dalhuizen
10-03 Laura Janssens

11-03 Lars van Deursen
16-03 Milan van Kessel
19-03 Kaylee Damen
20-03 Pepijn Damen
20-03 Mira van den Heuvel
23-03 Kasper Linders
26-03 Roan Langewouters
27-03 Jaylie Bouchée
29-03 Tijs van Beek
31-03 Sem Verstappen
03-04 Sanne van Gruppen
05-04 Joris van Hassel

Locatie Loeswijk

Locatie Lucia
Beste ouders van groep 1/2 (locatie Lucia),
Wie heeft er 's middags zin om mee te komen helpen knutselen in ons knutselatelier?
We zoeken hulp op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.
Alvast bedankt!
De juffen van groep 1/2.

De WonderWereld
OPEN DAG 18 MAART
Op zondag 18 maart is van 11.00u tot 13.00u de open dag van ons kindcentrum, alle groepen van de
Wonderwereld zijn geopend. Alle ouders en kinderen zijn van harte welkom om een kijkje te komen
nemen, u kunt zien wat wij te bieden hebben en u kunt de werkjes van de kinderen bewonderen. We
bieden in elke groep leuke activiteiten aan voor de kinderen, zoals kinderyoga en knutselactiviteiten.
Bovendien kunnen de kinderen in elke groep iets krijgen dat varieert van iets te eten en drinken tot
een klein cadeautje uit de grabbelton. Kortom een gezellig uitje voor u en de kinderen, we hopen u
allen te zien op 18 maart.
Mediabeleid
In januari zijn een werkgroep bestaande uit directie, vestigingsmanagers en pedagogisch medewerkers
onder begeleiding van Denise Bontje van Sardes (onderzoeks- en advies bureau in de educatieve
sector) bezig geweest met het ontwikkelen van mediabeleid binnen onze kinderopvang. Alle locaties
van De kleine wereld doen hieraan mee.
Belangrijk vindt De kleine wereld, omdat media een onvermijdelijke rol spelen in het leven van onze
kinderen. Het biedt mooie kansen voor de ontwikkeling van kinderen, maar brengt ook veel valkuilen
met zich mee.
De werkgroep heeft samen door middel van opdrachten de eerste stappen gezet naar een visie. Veilig,
verantwoord, educatief, bewust en balans waren de kernwoorden tijdens de eerste bijeenkomst. In de
loop van dit jaar volgen meer bijeenkomsten en worden ook de oudercommissies hierbij betrokken.
Scholing pedagogisch medewerkers 2018
Ieder kalenderjaar starten we met een nieuw ‘scholingsplan’ voor onze pedagogisch medewerkers. Alle
medewerkers hebben vanuit De kleine wereld de mogelijkheid gekregen om zich bij te scholen tot
onderwijsassistent of pedagogisch medewerker niveau 4. Enkele van ons gaan dit volledige traject
volgen. Andere hebben zich ingeschreven op losse modules hieruit zoals “’oog voor interactie” en
“babyspecialisme”. De trainingen vinden veelal in de avonduren plaats, mocht het overdag plaats
vinden dan zullen we de continuïteit borgen met onze vaste gezichten per groep.

Nieuwe website
Op 12 februari is onze nieuwe website live gegaan en daar zijn we trots op! Het design is helemaal
vernieuwd en iedere vestiging heeft een eigen pagina. Op de website vind je onder andere ons
pedagogisch beleid, de pedagogisch medewerkers, de tarieven, de GGD-inspectierapporten en de
klachtenregeling.
Het is nu ook mogelijk om je direct online in te schrijven of een rondleiding aan te vragen. Kijk op
www.dekleinewereld.org en laat ons gerust weten wat je er van vindt door een mail te sturen naar
kwaliteit@dekleinewereld.org.
Veiligheidshesjes
Voor zowel de peuters als de BSO kinderen hebben we mooie en veilige hesjes aangeschaft. De hesjes
worden gebruikt bij alle uitstapjes buiten de Wonderwereld. Zo zijn de kinderen duidelijk herkenbaar,
veiligheid staat voorop!

