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Algemeen

Inschrijfochtend nieuwe kleuters
Op woensdag 14 maart om 9.00 uur houden we een inschrijfochtend voor nieuwe leerlingen. Wordt uw kind
volgend schooljaar 4 jaar, dan kunt u uw kind vóór 19 april 2018 inschrijven. Tijdens deze ochtend krijgt u
informatie over de school en kinderopvang, kunt u een kijkje nemen in de school en kunt u eventuele vragen
stellen. Het is ook mogelijk om uw kind tijdens de open avond op 18 april in te schrijven.

Ander schoolnieuws
Voorstelling kindertoneel

Op vrijdagmiddag 9 maart zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 uitgenodigd om naar een voorstelling van het
kindertoneel te komen kijken. Tien kinderen van onze school doen mee aan de voorstelling “Het project”.
De voorstelling vindt plaats in de Ster.
Op zondag 11 maart wordt de voorstelling nog een keer opgevoerd voor alle ouders en andere belangstellenden.

Lage Mierde pakt uit

De komende twee weken wordt er nog door de kinderen gewerkt aan het kralengordijn.
Maaike Hendriks werkt samen met alle kinderen aan een prachtig gordijn dat in de Ster komt te hangen. Al veel
kinderen hebben enthousiast kralen geregen. Een aantal klassen gaat er nog aan werken.
Het werkstuk wordt “geopend” in het weekend van 17 en 18 maart. Er is dan een uitmarkt in de Ster. Iedereen
is welkom om het mooie kunstwerk te bewonderen.

Cultuurproject rondom literatuur

Dit jaar doen de Hoolahuscholen mee aan een cultuurproject rondom literatuur.
In groep 1 en 2 is het thema: Naar Panama.
In groep 3 en 4 is het thema: Hutten& kuilen.
In groep 5 en 6 werken ze met : Tussen de regels.
In groep 7 en 8 wordt gewerkt met: Jas van woorden.
We werken aan dit project in de periode van 26 maart tot 6 april.

Kangoeroewedstrijd 2018

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim
60 landen. Er doen miljoenen jongens en meisjes over de gehele wereld mee aan de
kangoeroewedstrijd.
De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor
iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken.
De wedstrijd biedt verrassende vraagstukken die een leerling waarschijnlijk nooit eerder heeft gezien. Stuk voor
stuk vragen ze een vonkje creativiteit en een flits van inzicht. De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg
worden ze lastiger.
De Kangoeroewedstrijd 2018 is dit jaar op donderdag 15 maart. Op onze school doen we dit jaar weer met
enkele leerlingen van groep 4 t/m 8 mee met deze wedstrijd.
In de klas wordt eerst geoefend en vervolgens worden er voorrondes gehouden. Degenen die meedoen krijgen
allemaal een aandenken en de leerlingen die extreem goed scoren kunnen prijzen winnen. Eind mei komt de
uitslag binnen en dan maken we natuurlijk onze schoolkampioenen bekend.
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Paasactiviteit

Op donderdag 29 maart gaan de groepen 1 t/m 4 paaseieren zoeken.
De groepen 5 t/m 8 worden in de klas getrakteerd op iets lekkers.

Goed gedaan

Deze maand werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Kiezen’.
Het is goed als jonge kinderen leren om zélf kleine keuzes te maken (Neem ik een dropje of een koekje?). Als
zij groter worden, moeten zij immers heel vaak zélf beslissen wat te doen en. Doe ik mee met die groep? Loop
ik boos weg of los ik het op?
Kinderen die zélf hebben leren nadenken over de gevolgen van hun keuzes, kiezen dan beter!
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Voordat je iets doet of kiest moet je even nadenken:
- Wat kan ik allemaal doen?
- Waat kan ik uit kiezen?
- Wat gebeurt er dan?
- Wat zijn de gevolgen?
- Wil ik dat?
• Kies dan wat jij het fijnste vindt of het beste lijkt!
Tips voor thuis
• Vertel uw kind steeds waarom u bepaalde keuzes maakt.
‘We gaan nu niet naar het bos want het gaat regenen.’
‘Je moet je laarzen aan anders worden je sokken nat.’
Door een waarom te geven leert uw kind waar je op moet letten als je kiest en wat de gevolgen van een bepaalde
keuze kunnen zijn.
• Geef uw kind de ruimte om zelf keuzes te maken.
Hou die keuzes voor een kleuter wel klein en overzichtelijk. Laat hem kiezen uit twee mogelijkheden die u
bepaalt. Wil je je groene trui aan of je rode? In de bovenbouw zijn de keuzes natuurlijk complexer. Behoed hem
of haar voor gevaarlijke misstappen, maar weet dat een kind ook om moet leren gaan met tegenvallers!

Nieuws uit de groepen
Groep 1 t/m 4

De kinderen van groep 1 t/ m 4 hebben een leuke afsluiting gehad van het thema "vriendschap".
Ze hebben samen gezelschapsspelletjes gespeeld waarbij de kinderen verdeeld waren over de verschillende
groepen. Er komen snel een paar foto's op de site.

Groep 6 t/m 8, Week van het geld

De Week van het geld 2018 vindt plaats van 12 tot en met 16 maart. Het doel van
deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld.
Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op
volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!
Medewerkers van Rabobank De Kempen dragen graag hun steentje bij aan deze nationale projectweek voor het
basisonderwijs door het geven van een gastles ‘Bank voor de Klas’.
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Bank voor de klas
Als kinderen jong leren omgaan met geld, hebben ze daar als volwassene profijt van. Zo blijkt uit onderzoek. In
deze gastles staat het stimuleren van sparen en verantwoord geld besteden centraal. Bank voor de Klas maakt
kinderen in ruim 1 uur op een speelse manier bewust van financiële keuzes die ze moeten/kunnen gaan maken.
Gastdocenten
Op vrijdag 16 maart verzorgt Mieke Maas deze gastles voor groep 6 t/m 8. Mieke is moeder van Ise en werkzaam
bij Rabobank De Kempen. Een gastles wordt gegeven aan de hand van het speciaal ontwikkelde spel Cash Quiz.
Spelenderwijs leren de kinderen alles over geld.
Website:
Als ouder kunt u natuurlijk ook thuis aan de slag. Op onderstaande website staan verschillende activiteiten
genoemd, waarmee u uw kind wijzer kunt maken in geldzaken, https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/

Ingezonden stukken
Beste Clickers

Op woensdag 14 maart staat het GROOTSE Click Sport indoor evenement weer voor de deur! Hiervoor
openen wij onze zaaldeuren vanaf 14.00 uur, waarbij jullie kunnen genieten en kennis kunnen maken met
allerlei sporten uit de Kempen. Net als voorgaande jaren wordt dit een groot FEEST en zullen de gymmeesters
en –juffen uit de Kempen zorgen voor een sensationeel mooi evenement, met leuke prijzen.
Heb jij je toegangsbewijs al gekregen? Zo niet, vraag er dan naar bij je gymmeester of –juf!
We zien jullie op de Click Sport indoor dag!
p.s. Kijk even op de Facebook pagina van Click Sport om aan te geven bij het evenement of je komt.
(https://www.facebook.com/pg/Clicksportdekempen/events/?ref=page_internal )
Het Click Sport Beweegteam.

Woensdagmiddag 25 april schoolkorfbaltoernooi gemeente Eersel

Op woensdagmiddag 25 april organiseren de korfbalverenigingen Fortuna’ 68, KV Steensel, Vessem en Winty in
samenwerking met het KNKV en de gemeente Eersel voor de 9e keer een schoolkorfbal toernooi. Het
schoolkorfbal toernooi zal net als voorgaande edities bij Fortuna’68 in Knegsel plaatsvinden.
Om 13.30 uur wordt het toernooi op feestelijke wijze geopend. Daarna zullen kinderen van de groepen 3 t/m 8
uit alle kerkdorpen van onze gemeente de strijd met elkaar aangaan op het korfbalveld. Teams van minimaal 4
personen kunnen zich tot 11 april inschrijven door een e-mail te sturen naar schoolkorfbaleersel@gmail.com.
Vergeet niet daarin je teamnaam, groep en school en telefoonnummer van een contactpersoon te
vermelden. Meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi betekent voor kinderen een leuke, gezellige, gezonde en
sportieve middag!
Behalve spelers zijn ook supporters van harte welkom; de sfeer tijdens dit korfbaltoernooi is uniek en ook de
kleinere kinderen hoeven zich niet te vervelen. Wij hopen jullie allemaal te zien op 25 april op Sportpark de
Breemakker in Knegsel.
Met vriendelijke groet,
Benthe Schoenmakers
Beweegteam de Kempen
Vakdocent bewegingsonderwijs en Coördinator Click Sport kleuters en speciaal onderwijs
Gemeente Eersel | Gemeente Bladel | Gemeente Reusel-De Mierden | Sportstage de Kempen I Click Sport
5

