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Spilcentrum Tuindorp – De Wilakkers
Wilakkersdag
Op maandag 19 juli sluiten we het schooljaar gezellig af met de Wilakkersdag.
Deze dag staat in het teken van 'oud-Hollandse spelletjes'. Voor de
onderbouw zijn er verschillende oud-Hollandse spelletjes en een springkussen
op het kleine plein. Voor de bovenbouw hebben we ook oud-Hollandse
spelletjes en een stormbaan op het grote plein. Alle kinderen krijgen een bakje
popcorn als afsluiting. Het zou leuk zijn als we met z'n allen de school kleurrijk
kunnen maken door vooral de kleuren rood, wit, blauw en oranje te dragen.
Denk aan extra zonnebrand bij mooi weer en smeer uw kind thuis alvast in. De
kinderen nemen deze dag hun eigen fruit/ drinken en lunch mee, de school
zorgt voor iets lekkers. Wij hebben er zin in!
Met vriendelijke groeten,
Namens het team Meneer Rik Daniël Westhof

Agenda juli:
-12 juli Schoolkamp gr 8
-12 en 15 juli facultatieve
ouderavonden
-14 juli webinar Lumens
-16 juli kleuters vrij
-19 juli Wilakkersdag
-21 juli Doorschuifuurtje 11
tot 12 uur
-23 juli laatste schooldag om
12 uur vrij

Buurtgezinnen
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en
stapelen problemen zich op. We kunnen het ons allemaal voorstellen als je te
maken hebt met een scheiding, er ziekte in het gezin is of een kind extra zorg
nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders en soms dreigt dan de emmer over te
lopen. Voor die gezinnen is in Eindhoven een nieuw initiatief
gestart: Buurtgezinnen!
Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit
steungezin helpt en biedt steun gericht op de kinderen in het gezin.
Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de kinderen gaan lijden onder de
gezinsproblemen. De steun varieert van een dagdeel per week tot maximaal
een weekend per 2 weken. Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze
steun geven? Lees de folder in de bijlage of kijk op
www.buurtgezinnen.nl. Ik kom graag bij je langs om
vrijblijvend kennis te maken.
Buurtgezinnen Eindhoven kun je ook volgen
via buurtgezinneneindhoven op Instagram en
Buurtgezinnen Eindhoven op Facebook. Leuk als je volgt!
Hartelijke groet,
Christel Colleij
Coördinator Buurtgezinnen in Eindhoven (Stratum en Tongelre)

________________________

Bijlagen:
-folder Buurtgezinnen
-folder tekenbeten
-Nieuwsbrief Bibliotheek juni
(NL en Engels)
-Flyer Zomerlezen (NL en
Engels)

Blote voetenpad

In het kader van de samenwerking met VVE (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie) worden er binnen
de kleuterbouw regelmatig samen activiteiten georganiseerd. In de week van 14 t/m 18 juni hebben we
vanuit dit perspectief een blote voetenpad gehouden. Wat hebben de kinderen hiervan genoten. Lekker
met je voeten lopen in een bak met mais, Lego, scheerschuim, steentjes of iets anders.
Het lopen op blote voeten is een leuke, spannende, niet alledaagse ervaring. Maar het is ook een
terugkeer naar de basis. Met alle zintuigen de aarde 'ervaren' en waarnemen zoals jonge kinderen leren
lopen op hun blote voeten.
Meneer Olivier Bussing, leerkracht KA

Kunst in de klas!

De groepen 4 hebben genoten van de kunstweken. We hebben hard gewerkt en de werkstukken zijn
prachtig geworden. Met dank aan het CKE hebben we de projecten kunnen uitvoeren. Voor de portretten
hebben de kinderen zich laten inspireren door de kunstenaar Andy Warhol. Voor het andere kunstproject
hebben we een aantal gastlessen gehad en daar zijn de bijzondere nesten uit ontstaan.
Onze kunstwerken staan tentoongesteld in de hal van de school waar iedereen ze kan bewonderen.
De leerkrachten van groep 4
Groetjes, Juf Catrijn

Tekenbeten
“Als je kind lekker buiten heeft gespeeld, kan hij gebeten zijn door een teek - zelfs in je eigen tuin. En als
die de ziekte van Lyme bij zich draagt, kan dat nare gevolgen hebben. Controleer je kind dus goed op
teken. Maar hoe herken je een tekenbeet? Wat kan het gevolg zijn van zo'n beet? Wanneer moet je jezelf
en je kind controleren en hoe verwijder je het beestje? Kijk voor de belangrijkste punten in de folder van
het RIVM (zie bijlage).” Meer info vindt u op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/tekenbetenen-lyme/voorlichtingsmateriaal

Nieuws van de bibliotheek
In de bijlage vindt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar van onze mediacoach Anke Ansems.
Ook is een flyer over het Zomerlezen toegevoegd.

Speelhuisjes kleuters
In de kleutergroepen is het al
volop zomer. Er staat een
ijskraam, een zwembad en een
tent. De kinderen spelen er
volop.
Zo krijg je wel zin in vakantie!

Groep 8 Afscheidsmusical Jungle Beat
Een update van de voorbereidingen:

Alle leerlingen zijn hard bezig met de scènes
oefenen.
Ze zijn ook bezig met de dansjes en de liedjes
voor de musical.
We zijn nu in de klas (8B), daar oefenen we alle scènes en geeft meester Rob tips wat je beter kan doen.
Ze moeten de scènes vaak opnieuw doen zodat ze helemaal perfect gaan.
En “behind the scenes” leven de mensen mee.
We zijn nu bezig met scene 5B en het ziet er al goed uit!
Nog ongeveer een week en dan moeten we de musical aan presenteren, ja echt aan het publiek…..
Andere mensen hebben de attributen verzameld.
We hebben ook een decorteam, dansteam, enzovoort.
Tuurlijk moeten we ook nog dingen knutselen zoals bosjes en nog veel meer, daar zijn ze ook mee bezig.
De liedjes gaan heel goed want we kennen ze al bijna allemaal. Bij de decor teams werken ze ook hard en
kijken ze of ze alles hebben qua spullen. De dansjes hebben we allemaal zelf verzonnen en het eindlied
ook. We hebben in totaal 8 liedjes.
Groetjes,
leerlingen van groep 8 (zie foto’s)

Uitnodiging webinar van Lumens
Lumens houdt een onlinebijeenkomst voor ouders op woensdag 14 juli van
10.30 tot 11.30 uur.
Thema van de bijeenkomst: Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in
de leeftijd van 0-6 jaar.
Vind jij het soms ook lastig als je peuter/kleuter een driftbui krijgt? Of dat hij/ zij steeds het speelgoed
afpakt? Waarom doen zij dat? Dit gaan we bespreken in de onlinebijeenkomst. Hoe kan je als ouder je
kind helpen, om de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren.
Klik op de onderstaande link om je aan te melden.
aanmeldformulier themabijeenkomst sociaal emotionele ontwikkeling

Heeft u vragen over de themabijeenkomst neem dan contact op met:
Hacer Ural: 0630885642 h.ural@lumenswerkt.nl
Karin Lasaroms: 0651056222 k.lasaroms@lumenswerkt.nl
Ben je nieuwsgierig naar pedagogische ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!
Pedagogische Ondersteuner in jóuw buurt.
Help je kind goed op weg! Met Pedagogische Ondersteuning (0-6 jaar)

