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Agenda juli: 

12 juli doorschuifochtend 

            lunch groepen 8 

13 juli afscheidsavond 

           groepen 8  

14 juli 12.00 uur uit: 

V A K A N T I E 

 

Op 28 aug beginnen we 

weer! 

 

 

 

 

      

POEH… 
En dan zit het er weer bijna 
op. Een bewogen schooljaar 
is het geweest, maar ja, dat 
waren de voorgaande jaren 
ook. De kinderen hebben een 
mooie ontwikkeling door-
gemaakt en de leerkrachten 
hebben weer veel plezier en 
arbeidsvreugde beleefd. 
Vakantie… 6 weken... jawel! 
Heerlijk niks doen of heel 
actief het uiterste uit jezelf 
persen. Beide goed als het 
maar anders is dan de 
normale sleur. Hoe het ook 
moge zijn; ik wens de 
kinderen en u een heel fijne 
vakantie toe.  We hopen 
elkaar op 28 augustus weer 
gezond en wel terug te zien! 
 
Mediërend leren 
Zoals u al vaker heeft kunnen 
lezen is mediërend leren een 
belangrijk onderwerp op onze 
school. Het geeft richting aan 
onze manier van werken met 
de kinderen, maar ook in de 
omgang met elkaar en met u 
als ouder bijvoorbeeld. Om u 
een beter beeld te kunnen 
geven zullen we dit in ieder 

Wakkertje laten terugkomen. 
Zo is het in de toekomst 
hopelijk wat duidelijker hoe 
ML in de praktijk terugkomt 
en wat u misschien zelf zou 
kunnen doen.  
Deze keer: 
 
 ‘Niet impulsief zijn’ 
 
Uit onderzoek is gebleken dat 
50% van de fouten die 
mensen maken, voortkomt 
uit onnauwkeurig waar-
nemen en impulsief te werk 
gaan. Zo ook bij uw kind! 
Kinderen kunnen beginnen te 
werken zonder goed een 
opdracht af te luisteren. Of 
zonder de tijd te nemen en na 
te denken wat ze moeten 
doen.  
Hoe kun je een kind helpen 
minder impulsief te zijn?  
Als ouder kunt u uw kind hier 
heel goed bij helpen. 
Bijvoorbeeld wanneer de 
gymtas ingepakt moet 
worden. U kunt uw kind dan 
gerichte vragen stellen om te 
helpen. Wat heb je nodig als 
je gaat gymmen? Wat heb je 
niet nodig? Wanneer pak je je 
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tas in? Belangrijk hierbij is dat 
het kind tijd krijgt om alle 
informatie binnen te halen. 
Geef uw kind de tijd om op 
een vraag te reageren, zodat 
u als ouder kunt horen wat er 
van uw vraag binnen is 
gekomen en waar uw kind 
eventueel iets vergeten is.  
De gymtas in dit voorbeeld 
kunt u natuurlijk ook 
vervangen door de 
vakantiekoffer. Leuk om eens 
te proberen, succes! 

 
 
Jaarprogramma 
In het eerder toegezonden 
jaarprogramma stonden bij 
'Inzet personeel' niet overal 
de juiste namen vermeld. 
Eerder dit schooljaar heeft  
iedereen een mail gekregen 
met daarin de juiste 
groepsverdeling. De juiste 
inzet van personeel is als 
volgt: groep 4a Leonie en 
Eline, groep 4b Catrijn en 
Francé en in groep 5b Marte 
en Merel. Op de site staat 
inmiddels de aangepaste 
versie van het jaar-
programma. Daarin staat  nu 

ook de schoolreis 2017-2018 
op 21 juni!   
 
Gesprekscyclus 
Misschien is het u opgevallen 
in het jaarprogramma; de 
ouderavonden zoals we die 
gewend zijn, zijn enigszins 
veranderd. Voorheen gaven 
we drie rapporten mee aan 
de kinderen en waren er twee 
bijbehorende ouderavonden. 
Vanaf aankomend schooljaar 
krijgen de kinderen twee keer 
per jaar hun rapport mee 
naar huis. We beginnen het 
schooljaar echter met 
startgesprekken in de 
groepen 3 t/m 8. Bij deze 
gesprekken zult vooral u als 
ouder aan het woord zijn 
over de ontwikkeling en het 
welbevinden van uw kind.  
De kleuters behouden de 
twee ouderavonden zoals u 
dat nu van ons gewend bent.  
Ook de informatieavond krijgt 
een iets andere vorm; op 13 
september hebben we een 
inloopavond waarbij de 
kinderen de school en hun 
groep kunnen tonen aan 
(groot)ouders, verzorgers, 
broertjes, zusjes, oppas etc. 
De uitnodiging volgt nog via 
uw kind(eren), maar houd 
deze avond (van 18.00 tot 
19.00 uur) alvast vrij!      
 
 



Verbouwing 
Het is weer zover… onze 
school wordt onder handen 
genomen in de vakantie! 
Omdat de meeste vloeren in 
de lokalen vervangen 
worden, zullen deze a.s. 
vrijdag leeg gemaakt moeten 
worden. Wij willen vragen of 
u een handje komt helpen op 
vrijdag vanaf 12.00 uur. Vele 
handen maken licht werk 
waardoor we in korte tijd al 
heel veel kunnen doen. Dus… 
wie wil is van harte welkom! 
Meld je even bij een van de 
leerkrachten.  
 
Broertjes en zusjes 
Is er  nog een klein broertje of 
zusje thuis dat niet kan 
wachten om met de ‘grote’ 
school te beginnen? En is hij 
of zij nog niet aangemeld op 
school? Komt u even een 
inschrijfformulier halen, het 
kan maar gedaan zijn!  
 
Kinderdisco! 
Op vrijdag 15 september 
wordt er op het Burghplein 
een kinderdisco georgani-
seerd in het kader van het 
jaarlijkse buurtfeest van het 
Witte Dorp. De kinderen van 
de Wilakkers en Hasselbraam 
zijn welkom om tussen 18.00 
en 19.00 uur mee te feesten 
tijdens de pyamadisco voor 
de kleintjes, gevolgd door een 

basisschooldisco tot ongeveer 
21.00 uur. Noteer het alvast 
op de kalender!  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Zomerlezen 

Nog even en het is weer zomervakantie! Tijd voor zon, zee, dagjes uit en … 
lekker een boek lezen? Helaas schiet dat laatste er nog wel eens bij in. Dat is 
jammer, want kinderen die tijdens de zomervakantie bijna niet lezen, lopen de 
kans maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug te vallen in hun leesontwikkeling. 
Daarom is lezen in de zomervakantie zo belangrijk. 

Lezen in de zomervakantie wordt nu extra gemakkelijk gemaakt! Kinderen 
kunnen boeken van de Bibliotheek op School langer lenen èn ze 
kunnen gratis gebruik maken van de Vakantiebieb-app! 
 
Extra lang boeken lenen van de Bibliotheek op School 

In de Bibliotheek op School kunnen kinderen vanaf maandag 26 
juni maximaal 6 boeken lenen tot maandag 4 september. Na 
de vakantie is er dus nog even tijd om de boeken weer bij 
elkaar te zoeken en op school in te leveren.  

Zien wat er geleend is? Met het pasnummer van de Bibliotheek 
op School-pas kan er op de website van de bibliotheek ingelogd 
worden bij “Mijn bibliotheek”. Daar is te zien wat er is geleend 
en wanneer het weer ingeleverd moet worden. Ook kunnen de 
boeken verlengd worden en kan er een e-mailadres opgegeven 
worden. Naar dit e-mailadres wordt een herinnering gestuurd 
als de boeken bijna ingeleverd moeten worden. Op school 
kunnen de kinderen hun pasnummer noteren op een handige 
boekenlegger. Daar staat ook op hoe er ingelogd kan worden 
op “Mijn bibliotheek” via de website: 
www.bibliotheekeindhoven.nl  
 
De VakantieBieb-app 

Lezen in de zomervakantie kan ook digitaal, 
met de gratis VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Vanaf 1 
juli is het volledige leespakket voor jeugd (en volwassenen!) 
beschikbaar. Zo kunnen e-books gelezen worden op een 
tablet of smartphone. Probeer het eens uit! De VakantieBieb-
app is gratis beschikbaar in een Android en een iPhone/iPad-
versie, via Google Play en de App Store of ga naar: 
www.vakantiebieb.nl.  

De VakantieBieb blijft open tot en met 31 augustus. 
 
Belangrijke data: 
- Vanaf maandag 26 juni: vakantieboeken lenen, maximaal 6 per leerling 
- Uiterlijk maandag 4 september: de geleende vakantieboeken inleveren 
 
 
Een fijne zomervakantie gewenst!  

http://www.bibliotheekeindhoven.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFiZ3F1rvUAhWJalAKHTE7DUEQjRwIBw&url=https://www.bibliotheekkampen.nl/artikelenzondercategorie/852-vakantiebieb-2017&psig=AFQjCNGbG--hxsPwJRpYQv-IHK-RUxtmSA&ust=1497472619918616


 

  

 

Personele bezetting  

Per 30 juni komt Kirsten van der Meijden bij de St Adrianusstraat werken als 

teamcoach BSO. Ze is aanwezig op ma, di, do en vrij. U kunt bij haar terecht voor al 

uw vragen over de BSO. Zij komt op de groep werken en gaat het team van de BSO 

ondersteunen. U mag haar op de groep of op kantoor opzoeken, u kunt uw vragen 

ook mailen naar: 

k.vandermeijden@koreinkinderplein.nl 

Lesley blijft ruilexpert voor de BSO, dus voor ruilaanvragen wil ik u vragen contact te 

blijven zoeken met Lesley. 

Onze laatste jaar stagiaires: Debbie kijpers , Esra Ertan en Marlein van de Kerkhof 

zijn alle drie geslaagd en komen na hun studie bij ons op de BSO werken. We zijn 

trots op de stagiaires en stagebegeleiders met dit mooie resultaat. 

Ons team van de BSO is compleet en ziet er als volgt uit: 

Dino’s (beneden): Corry en Iris en Will 

Piuslaan (school): Odette, Lesley, Marlein, Debbie en Kirsten 

Pythons en Weerwolven (boven): Annemiek, Lonneke en Esra 

Zwemles: Will 

 

Peutergroep de bijtjes: 

Imke Biemans is zwanger en gaat per 1 augustus genieten van haar welverdiende 

verlof. Ze werkt vanaf nu halve dagen. Lesley Haanen gaat haar 

zwangerschapsverlof invullen naast haar werkzaamheden bij de bso . Ze begint 3 juli 

met het werken van halve dagen op de groep de bijtjes.  
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Ruilaanvragen 

Bij ons kinderplein worden ruilaanvragen per week behandeld. Voor de 
zomervakantie maken we graag een uitzondering. We gaan volgende week alle 
ruilaanvragen voor de vakantie: 17 juli t/m 25 augustus bekijken. Heeft u nog 
ruilaanvragen of afmeldingen dan wil ik u vragen deze voor 4 juli te melden. De 
ruilaanvragen worden ingepland op basis van afzeggingen van andere kinderen. We 
kunnen dus alleen ruilaanvragen inplannen als er ook juist is afgemeld door u als 
ouder via het ouderportaal.  

 

Tropische temperaturen 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u informatie gegeven over ons protocol tropische 
temperaturen. We houden rekening met nog meer tropische temperaturen deze 
zomer. Voor uw kind(eren) is het fijn als u zwemkleding , een petje en luchtige kleding 
meegeeft.  

Voor kinderen op de babygroep is het fijn als u een zomerslaapzak en luchtige 
reservekleding meegeeft. Wij smeren de kinderen uiteraard goed in hebben op het 
kinderplein zwemluiers.  

 

VVE peutergroepen de Bijtjes en Haasjes 

Voor de kinderen die naar de peuterspeelzaal komen in de zomervakantie zijn wij 
gesloten van 17 juli tot en met 25 augustus. Vanaf 28 augustus starten wij weer met 
de groep en een nieuw thema. De tijden blijven hetzelfde als afgelopen schooljaar. 
We zijn 2 ochtenden extra open vanaf 28 augustus, namelijk de woensdag en 
vrijdagochtend. Mocht u een extra ochtend gebruik willen maken van het peuterwerk 
dan kunt u contact opnemen met Sjan v. Gool: 040-2948966 

De peutergroepen voor de dagopvang zullen in de vakantie veel samenwerken door 
soms samen te voegen en gezamenlijk activiteiten uit te voeren. In de zomervakantie 
is er geen VVE thema. Uiteraard blijven wij wel de kinderen volgen in de ontwikkeling 
en het spelaanbod aanbieden in de zone van de naaste ontwikkeling. 

 

Bso lrk nummer 

Onze Dagopvang, BSO st adrianusstraat  en BSO piuslaan hebben alle drie een 
ander LRK nummer. 

Als uw kind overgaat naar een andere groep is het mogelijk dat u het LRK nummer 
moet wijzigen bij de belastingdienst. Onze LRK nummers zijn als volgt: 

LRK nummer dagopvang st Adrianusstraat: 769073323 

LRK nummer BSO st Adrianusstraat: 788605021 

LRK nummer BSO Piuslaan: 196482136 

 

We wensen u een fijne zomervakantie.  

Namens het team van Korein Kinderplein st Adrianusstraat & Piuslaan 
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