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Het Vijfblaadje
Kalender maand februari
14 februari

Gesprekken cito

15 februari

Muziek atelier

18 februari

Gesprekken cito

19 februari

Crea atelier

20 februari

Studiedag

26 februari

Crea atelier

28 februari

’s Avonds carnaval voor de
bovenbouw

1 maart

Carnaval voor de onderbouw
Hele school om 12.30 uur uit

4 t/m 8 maart

Carnavalsvakantie

11 maart

Studiedag

Wie zijn er jarig?
6 februari

Demi (groep 1-2B)

7 februari

Jari (groep 8)

8 februari

Keano (groep 4)

9 februari

Ismael (groep 5)

10 februari
12 februari

Lily (groep 1-2B)
Gijs (groep 1-2B)

10 februari
12 februari

Gina (groep 4B)
Anna (groep 5)

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

School informatie
Hulp gezocht voor de crea ateliers
Op 19, 26 februari en 12, 19 maart zijn er weer crea ateliers op school.
Hiervoor zijn we zoek naar ouders, opa’s, oma’s die het leuk vinden om te
komen helpen. De middagen starten om 13.30 uur en zijn rond 14.30 uur
afgelopen. De kinderen worden over de groepen verdeeld. De kleuters,
groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8 zitten door elkaar in een groepje. Ook
worden er verschillende dingen gedaan, zoals o.a. met hout werken,
papier-maché en kleien. Vindt u het leuk om te komen helpen? Dank kunt
u zich aanmelden bij juf Maartje: maartje.vandenheuvel@eenbes.nl

We hebben getekend voor het goede doel!
Al onze kinderen hebben in de tekenles een prachtige tekening
gemaakt voor de kunstweken.
Alle kunstwerken liggen nu bij Tekenfund en zij gaan het
digitaliseren, zodat alle werkjes te zien zijn in het
klassenmuseum. Alle kinderen krijgen binnenkort een
uitnodiging om hun eigen kunstwerk te openen en iedereen uit te nodigen om een kijkje te nemen in hun eigen
webwinkeltje.
Ook dit jaar kunnen familie, vrienden en bekenden leuke spulletjes kopen van het mooie kunstwerk. Dit jaar
gaat voor het eerst een deel van de opbrengsten naar onze school. Het geld zal besteedt worden aan een nieuw
klimrek voor op het schoolplein.
Alle kinderen die hun website bezoeken, krijgen sowieso een gratis wenskaart van hun tekening, ongeacht of ze
iets verkocht hebben of niet. Dus altijd een leuk aandenken aan een leuke actie voor een goed doel.
Daarnaast zijn alle kunstwerken tijdens de kijkavond op 21 maart op school te bewonderen. De kijkavond is van
18.30 – 19.30 uur. We hopen op een mooie opbrengst voor ons goede doel: een klimrek voor op het
schoolplein!

Nieuws uit groep 8
De afgelopen dagen zijn ontzettend spannend geweest voor de kinderen van groep 8. Zij mochten namelijk op
gesprek komen voor hun advies. Ieder kind heeft het hartstikke goed gedaan en wij zijn ontzettend trots op
jullie!
Om ook even te kunnen ontspannen zijn we op vandaag naar de musical van het Strabrecht College geweest:
#vriendinnen. Een gave musical over het onderwerp 'uit
de kast komen'. We hebben er enorm van genoten!

BHV cursus
Vandaag hebben een aantal collega’s een herhalingscursus
BHV gevolgd. Zo is er onder andere geoefend met het blussen
van een brand(je) en is er EHBO herhaald.

Aanmelden
Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver weg, maar we zijn al druk bezig met de
voorbereidingen voor volgend jaar. Wordt uw zoon of dochter in het volgende
schooljaar vier jaar? Meld hem of haar dan aan op onze school. Loop gerust
binnen voor een inschrijfformulier. Kent u nog mensen die een fijne school
zoeken. Wij geven graag een rondleiding! Voor het maken van een afspraak
kunt u bellen (2801164), mailen (annelies.voss@eenbes.nl) of even bij Annelies
binnenlopen!

Buitenschoolse informatie
Trainingen op www.lerenmetlev.nl
Voor kinderen en jongeren
Leren met LEV biedt iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te groeien, op persoonlijk
of professioneel vlak, als (wijk-)bewoner, vereniging, vrijwilliger of beroepskracht.

Basisonderwijs:
Faalangst, je bibbers de baas
Je bibbers de baas is voor leerlingen van de bovenbouw die last hebben van faalangst, op zo’n manier dat zowel zijzelf
als hun schoolprestaties er onder lijden. Naast ademhalings- en ontspanningsoefeningen leren de kinderen tijdens deze
training anders te denken over bepaalde gebeurtenissen. Zo leren ze om een 'bibbergedachte' om te zetten in een
positieve gedachte. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Start: dinsdag 12 maart t/m 2 april van 10.00—12.30 uur, locatie Geldrop
PIEP zei de muis
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar die langere tijd leven in een thuissituatie waar veel spanning en stress heerst. De training
bestaat uit 13 bijeenkomsten ‘Kinderclub PIEP’ en 5 ouderbijeenkomsten. De ouders staan stil bij hoe ze hun kinderen
kunnen ondersteunen bij wat ze bij PIEP kinderclub leren.
Start: vrijdag 8 maart t/m 14 juni van 13.30—15.00 uur, locatie: Helmond
Sociale Vaardigheidstraining groep 5+6 en 7+8
Voor kinderen van de basisschool die graag leren om op een prettige manier met anderen om te gaan. In deze
training leren kinderen op een speelse manier nieuwe sociale vaardigheden. Er zijn 5 bijeenkomsten.
Start SoVa 5+6: dinsdag 29 oktober t/m 10 december van 15.30—17.00 uur, locatie: Nuenen
Start SoVa 7+8: dinsdag 14 mei t/m 25 juni van 15.30—17.00 uur, locatie: Nuenen of Geldrop
Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel B en C
Training voor kinderen van de basisschool in 2 leeftijdscategorieën. De kinderen leren meer weerbaar te worden en
werken aan hun zelfvertrouwen. Deze training richt zich veel op fysieke aspecten zoals de houding, de stem, het kijken.
Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij thuis samen met hun kind oefenen. De training bestaat uit 10
bijeenkomsten.
Kiezel en Druppel B, Start: woensdag 6 februari t/m 17 april van 15.00—16.30 uur, locatie Geldrop
Kiezel en Druppel C, Start: woensdag 8 mei t/m 3 juli van 13.30—15.00 uur, locatie Geldrop
Vingers uit je oren
Voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Sommige kinderen maken van dichtbij mee dat hun ouders veel
ruzie
maken, elkaar met weinig respect behandelen en soms fysiek pijn doen. Tijdens deze training kunnen kinderen met
creatieve werkvormen, samenspel en gesprek op ontspannen wijze beginnen met het verwerken van sterke gevoelens
van onveiligheid en leren hoe zij zelf weerbaar kunnen zijn in de toekomst.
Start: dinsdag 19 maart t/m 21 mei van 15.30—17.00 uur, locatie: Helmond

