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INLEIDING
Geachte ouder(s),
Afgelopen vrijdag, 2 november, mocht ik samen met Jurgen van Stiphout (manager kinderopvang Spring) de
burgemeester van Laarbeek en de burgemeester en wethouders van Bergeyk ontvangen. Onder het motto
‘leren van elkaar’, kwamen zij een kijkje nemen in ons Kindcentrum. Het is mooi om te zien dat je dan als
inspiratie kan dienen naar anderen, waar je zelf alweer bezig bent met ‘de volgende stap’.
Tijdens onze presentatie hebben we verteld over de doorgaande lijn in het Kindcentrum die steeds meer
invulling krijgt. Het samenwerken met 4x wijzer tussen de opvang en de groepen 1-2 is daarbij een mooi
voorbeeld. Thema’s worden gezamenlijk uitgevoerd. De deuren gaan open en er is een breed afgestemd
aanbod. De opening en sluiting worden zowel door medewerkers van de opvang als school verzorgd.
Dit is iets waar we als Kindcentrum trots op kunnen en mogen zijn.
De werkwijze van 4x wijzer zetten we al breed in. Ook hierin blijven we wel in ontwikkeling, met het oog op de
kinderen. Hoe kunnen we zorgen voor nog betere aansluiting bij de leefwereld van kinderen, maar ook bij de
leerdoelen? Daarvoor laten we ons ook ondersteunen door experts van buitenaf. Aanstaande donderdag komt
onze 4x wijzer expert weer met ons mee kijken tijdens het onderwijs en aansluitend feedback geven.
Zo kunnen we als team weer een volgende stap zetten.

Sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
6 november:
6 november:
7 november:
12 november:
14 november:
15 november:
21 november:
26 november:

Bezoek Franciscushof groep 1-2c
Mad Science show groepen 3 t/m 8
Crea-uur 3 11.00 – 12.15 uur
Groepen 7a en 8a naar Rijksmuseum, om 6.30 uur op school aanwezig
Podium groepen 1-2-3 11.45 – 12.15 uur
Inloopspeekuur logopedie 8.30 – 9.15 uur minilokaal locatie Grotenhof
Crea-uur 4 11.00-12.15 uur
Groepen 7b en 8b naar Rijksmuseum, om 6.30 uur op school aanwezig

CREA-UUR
Woensdag 7 oktober is het crea-uur. De onderbouw start met
een nieuwe ronde, de bovenbouw gaan verder met hun werkjes
in de derde ronde. In de hal bij de grote trap is een tentoonstelling
opgesteld, waar de werkjes van de onderbouw zijn te bezichtigen.

PODIUM GROEPEN 1-2-3
Op woensdag 14 november is er een extra podium voor de
groepen 1-2-3. Dit vindt plaats in de grote zaal van het
Dorpshuis van 11.45 – 12.15 uur. Ouders zijn van harte uitgenodigd om te
komen kijken naar de optredens.

MAD SCIENCE
Op dinsdag 6 november is er een spectaculaire science show, voor de groepen 3 t/m 8 onder
schooltijd. Wilt u graag dat uw kind met wetenschap & techniek ook in aanraking komt buiten
schooltijd, dan is er de mogelijkheid om vanaf december 6 lessen van Mad Science te volgen.
Meer informatie leest u onder ‘nieuws van buiten’.

GROEP 7 EN 8 NAAR RIJKSMUSEUM
Op maandag 12 november gaan de groepen 7a en 8a naar het rijksmuseum met de speciale rijksmuseumbus.
Op maandag 26 november zijn dat de groepen 7b en 8b.
Groep 8 gaat naar de workshop: ‘Sporenonderzoek naar Rembrandt’.
De leerlingen doen proefjes met pigmenten en verftechnieken. Samen maken zij een onderzoeksrapport van
een Rembrandt-schilderij. De opgedane kennis wordt gelinkt aan de echte schilderijen tijdens een rondleiding
over de Gouden Eeuw. Zo komen de leerlingen tot verrassende inzichten over Rembrandt schilderijen en
onderzoekstechnieken die worden gebruikt in het Rijksmuseum.
Groep 7 gaat naar de workshop: ‘Jij &de Gouden Eeuw’.
De leerlingen kruipen in de huid van iemand uit de Gouden Eeuw. In een 17de-eeuws theater in de
Teekenschool spelen de leerlingen met professionele acteurs verhalen over hun eigen personages. Ze
ontmoeten Rembrandt, vluchten mee in de boekenkist van Hugo de Groot en ervaren de kou in het Behouden
Huys op Nova Zembla. Zo krijgen de objecten in het museum betekenis. Dit samen met een rondleiding door
het museum wordt een geschiedenisles om nooit te vergeten!
BELANGRIJK: Kinderen worden die dag om 6.30 uur verwacht op school.
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Noé
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Feline
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Sam
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Max
Boaz

-

Van harte gefeliciteerd!!!!

8b
3A
3A
4B
4B
6B
1-2C
4A
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7A
8a
6A
1-2A
6A
1-2C
8b
8b
3B
3A
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6B
8a
6A
1-2B

EVEN VOORSTELLEN….
Mijn naam is Jolijn Smits. Ik ben 20 jaar oud en kom uit Lieshout. Dit jaar zit ik in het
derde leerjaar van de opleiding Sportkunde in Eindhoven. Hierbij volg ik de Minor
Voedingsgedrag en mag ik een voedingsproject uitvoeren op een zelfgekozen plaats. De
doelgroep basisschoolkinderen vind ik erg interessant en daarom ga ik het project op
basisschool de Sprankel uitvoeren. Ik heb bedacht om op een speelse manier de
drankvoorkeuren van kinderen uit groep 4b te gaan veranderen. Omdat het project drie
weken zal duren, kan ik er maar één klas bij betrekken. Je zult me komende weken op
woensdagen en vrijdagen tegenkomen op school. Ik ben erg benieuwd hoe de kinderen het project gaan
vinden en heb er veel zin in om de kinderen wat nieuws te leren.

KERSTVIERING
Het duurt nog even, maar wij zijn al bezig met de voorbereidingen voor de decembermaand. Dit
schooljaar willen op donderdagavond 20 december en vrijdagochtend 21 december kerst vieren
met de leerlingen. Wij verwachten alle kinderen op donderdagavond om 17.00 uur op school. Ze mogen om
19.00 uur weer opgehaald worden. Op vrijdagochtend 21 december staat er nog een activiteit gepland. Om
12.00 uur is de school uit en kunnen de kinderen lekker vakantie gaan vieren. Verdere informatie volgt nog.
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ICT
We willen u op de hoogte brengen van een belangrijk project van Eenbes Basisonderwijs. Het
betreft het wisselen van ICT leverancier, die het beheer van onze ICT omgeving verzorgt. De keuze
is gemaakt na een wettelijk vereiste aanbestedingsprocedure. Wij verruilen daarbij de huidige serveromgeving
voor het werken in de Cloud. Uiteraard wordt daarbij aandacht besteed aan aspecten van beveiliging en
privacy. Kindcentrum De Vlinder, in Geldrop, is als eerste gemigreerd in de herfstvakantie. De overige 25
Eenbes basisscholen zullen daarna volgen waarbij naar verwachting de migratie zal worden afgerond voor 1
maart 2019. De directeur van uw school zal u over de nodige details tijdig informeren.

Gratis inloopspreekuur logopediste
Logopedie Laarbeek houdt een gratis
inloopspreekuur op Kindcentrum de Sprankel. Het
inloopspreekuur is bedoeld voor iedereen die vragen heeft op het
gebied van spraak, taal, auditieve vaardigheden, dyslexie of andere
leerproblemen. Twijfelt u aan de taalontwikkeling van uw kind? Vraagt
u zich af of uw kind voldoende verstaanbaar is? Of heeft u andere
vragen? Kom dan gerust langs voor advies.
Het eerstkomende inloopspreekuur vindt plaats op donderdag 15 november 2018 van 08.15 uur tot 09.00 uur
in het minilokaal op locatie Grotenhof.

Kinderlintje
Kinderen die in de ogen van hun omgeving iets bijzonders gedaan hebben, kunnen in aanmerking komen voor
een Kinderlintje. Iets bijzonders, dit kan van alles zijn. Zo kun je kinderen aanmelden die een heldendaad
verricht hebben, bijvoorbeeld door een dier te redden. Maar ook kinderen die zich inzetten voor hun
omgeving, buurt of straat. Bijvoorbeeld door elke week boodschappen te doen voor een zieke of bejaarde, of
het winnen van een sportprijs. Je kunt een kind nomineren door een aanmeldformulier in te vullen.
Aanmeldformulier Kinderlintje 2018.pdf
De aanmelding moet gebeuren door een inwoner van Laarbeek, ondersteund door twee ‘getuigen’. Zowel
volwassenen als kinderen kunnen iemand nomineren. De onderscheiding is bedoeld voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar. De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit leden van de
Jeugdgemeenteraad en burgemeester Frank van der Meijden.
De Kinderlintjes worden uitgereikt op de ‘Dag van de rechten van het kind’ van Unicef. Dit is elk jaar op 20
november. Burgemeester Frank van der Meijden gaat naar de basisscholen van de winnende kinderen om de
Kinderlintjes uit te reiken.
Uiterlijk 9 november moeten alle aanvragen via het aanmeldformulier zijn ingediend bij de gemeente. Daarna
volgt een besloten bijeenkomst van de jury, waarin bepaald wordt welke kinderen dit jaar in aanmerking
komen voor deze bijzondere onderscheiding. Natuurlijk zal het tot op het laatste moment geheim zijn welke
kinderen een Kinderlintje krijgen.
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Informatieavond GGD

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de
vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als
kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13 november een
informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in
bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor.
Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook
bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf 19.45 uur is
de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond,
inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector
Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Mad Science workshops
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen, waar de kinderen
van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van Wetenschap in Beweging? Maak kennis met het
mysterie van chemische wetenschap en ontdek verschillende soorten mengsels. Duik in de wereld van de
Ozobots en coderen. Experimenteer met energie en ga op zoek naar superkrachtbronnen. Dit zijn zomaar een
paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om
thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in het Dorpshuis. Starttijd: 14.45 uur (lessen duren 60 minuten)
Data van de cursus: Donderdag 13 december, 20 december, 10 januari, 17 januari, 24 januari en 31 januari.
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl tot en met 30-11-2018. Deelname bedraagt € 72,50 per kind.
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