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Agenda
14-10

Einde Kinderboekenweek

2-11

Voorstelling theater Helder gr. 8

15-10 t/m
19-10

Herfstvakantie

7-11

Nieuwsbrief 4

24-10

Controle hoofdluis

8-11

OR vergadering

29-10

Proefcito groep8

Van harte gefeliciteerd!
Van 15 oktober t/m 11 november
19-10

Nina gr. 5

10-11

Noor gr. 3

21-10

Rahman gr. 1/2A

10-11

Daan gr. 4

28-10

Sven gr. 1/2B

11-11

Sanne gr. 4

29-10

Tatum gr. 7

11-11

Noor gr. 1/2B

31-10

Sten gr. 8

11-11

Sofie gr. 5

1-11

Daan gr. 3

11-11

Dyvandro gr. 1/2C

7-11

Juf Isabelle

Babynieuws op De Wentelwiek!
Juf Isabelle verwacht in april haar eerste kindje. Half maart gaat zij met zwangerschapsverlof. Om ervoor te
zorgen dat groep 8 niet vlak voor de eindcito, het kamp geconfronteerd wordt met een volledig nieuwe
leerkracht, gaat juf Lianne nu alvast voor 3 dagen per week starten in groep 8. Juf Isabelle werkt nog 2 dagen in
groep 8.

Groep 3
Onze groep 3 bestaat uit 34 leerlingen. Om het aanvankelijk lezen en rekenen goed te kunnen aanbieden,
hebben we extra formatie aangevraagd om de groep 's morgens te kunnen splitsen. In eerste instantie was dat
tot aan de carnavalsvakantie. Gisteren heb ik de ouders van groep 3 laten weten dat we ook na de
carnavalsvakantie de groep 's morgens kunnen splitsen. Juf Myriam zal nu al starten in groep 3 en tot aan de
zomervakantie in groep 3 blijven, naast juf Angela en juf Connie.

Bezetting administratie
Juf Linet is helaas geblesseerd aan haar schouders, waardoor ze minder lang achter elkaar kan werken.
Daardoor hebben we alleen de hoogst noodzakelijk administratieve werkzaamheden kunnen verrichten.
Gelukkig wordt juf Linet inmiddels 1 dag per week bijgestaan door juf Angelique, de administratieve kracht van
een andere Eenbesschool.

Peuterwerk
Vanaf 22 oktober wordt het peuterwerk op onze school verzorgd door Korein Kinderplein. Peuterspeelzaalwerk
Nuenen heeft ons enkele weken geleden laten weten dat zij op onze locatie stoppen. Ik ben blij dat Korein het
peuterwerk meteen heeft kunnen overnemen, zodat we op onze locatie blijvend kunnen bouwen aan een
doorgaande leerlijn voor de kinderen uit Nuenen Zuid (en daarbuiten). Mocht u in de nabije toekomst uw
zoon/dochter willen aanmelden voor het peuterwerk, dan kan dat via:
https://www.koreinkinderplein.nl/jacobushoek-nuenen. Het peuterwerk is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Nieuws van de groepen
Voorstelling Theater Helder
Op 2 november gaat groep 8 naar een leuke interactieve voorstelling van theater Helder in het Klooster.
Het onderwerp is Wat wil jij eigenlijk? Een interactieve theatervoorstelling over de verleiding van
nu….Middels deze voorstelling worden de leerlingen voorbereid op de overgang naar de middelbare school.
Thema’s als Roken, Social Media, Sexting en Groepsdruk komen aan bod.
Dit jaar is er de avond voorafgaand geen ouderavond georganiseerd. In de plaats daarvan komt op dinsdag 11
december Steven Pont, bekend van TV, een ouderavond verzorgen over het Zelfbeeld van het kind.

Nieuws van buiten
Kom je ook zingen bij het kinderkoor?
Het Nuenense Kinderkoor is inmiddels weer begonnen aan een nieuw jaar met oude en nieuwe liedjes.
Lijkt het je leuk? Kom dan gerust eens kijken, luisteren en meezingen.
Het koor bestaat uit kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
Om te zingen bij ons koor zijn geen kosten verbonden. Het enige wat we van je verwachten is dat je zoveel
mogelijk aanwezig bent bij repetities en uitvoeringen. En vooral dat je komt zingen met goede zin!
We repeteren op maandag in de Clemenskerk van 18.30 tot 19.15 uur. We zingen ongeveer 1x per maand in de
gezinsviering op zaterdagavond in de Clemenskerk en daarnaast ook nog 1x per jaar in de kapel van het
Eckartdal.

Als je meer informatie wilt, kun je bellen of mailen naar Christel de Brouwer, tel 06-25360286 en
musical.ster@hotmail.com. Dit mag ook om je aan te melden.

Cursusaanbod voor jonge ouders
Eerste Hulp Bij Kinderongelukken
Weet jij hoe je moet handelen als er een huis-, tuin- en keukenongelukje
gebeurt met je kind? Of kun je handelen wanneer er sprake is van een noodgeval?
Start: donderdag 22 november 2018 en 7 februari 2019
4 x 2 uur | € 130 of € 117 voor abonnees van ZBE

Reanimatie en AED bij Kinderen
Weet jij hoe te handelen wanneer je kindje bewusteloos raakt? Of hoe je de beste
eerste hulp kunt verlenen als je kindje reanimatie nodig heeft? Tijdens de cursus
Reanimatie en AED bij kinderen leer je rustig en adequaat te handelen in eerste hulpsituaties. En dat geeft een veilig gevoel.
Start: donderdag 20 december 2018 en 14 maart 2019
1 x 2 uur | € 35 of € 32 voor abonnees van ZBE

Eerste Hulp Bij Kinderongelukken - Opfrisles
Heb je de basiscursus al eens gevolgd, maar is de zekerheid van handelen met de tijd weer wat afgenomen?
Meld je dan nu aan voor de Eerste Hulp Bij Kinderongelukken opfrisles. Jij en je kind kunnen weer tegen een
stootje!
Start: donderdag 25 oktober en maandag 3 december 2018
1 x 2 uur | € 35 of € 32 voor abonnees van ZBE

Mindfulness voor jonge ouders
Het leven kan een stuk gemakkelijker worden als je beseft dat je
gedachten geen feiten zijn. Maak kennis met Mindfulness voor jonge
ouders. De verandering die jij zoekt zit altijd in jezelf. Tijd voor jezelf
nemen is het begin!
Start: woensdag 14 november 2018
5 x 1,5 uur | € 99 of € 110 voor abonnees van ZBE

Waardenvol communiceren met kinderen
Herken je dit gevoel: ‘Ik had op het laatst alleen nog maar het gevoel dat ik
politieagent moest spelen, in plaats van dat ik die leuke moeder kon zijn’.
ontspannen en open relatie met je kind zonder ruzie en conflicten, is dat
iets waar alle ouders naar verlangen?
Start: maandag 22 oktober 2018
5 x 2 uur | € 140 of 127 abonnees van ZBE, inwoners van Helmond betalen € 40 ivm subsidie

Een
niet

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de cursuskosten. Raadpleeg daarvoor je
polisvoorwaarden.

Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie kun je een mail sturen naar cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch
contact met ons opnemen via telefoonnummer 0492-504821.

Uitnodiging ouderavond: de overstap van primair naar voortgezet onderwijs

Aanmelden kan via onderstaande link:
https://vo.swv-peelland.nl/activiteit/42/ouder-1-november2018?token=80aef7f50a03401e9275ee25ac743d4c#aanmelden

Maandag 22 okt

Roel Kuijpers

Tom van Heeswijk

Dinsdag 23 okt

Claire Gevers

Tom van Heeswijk

Woensdag 24 okt

Mathijs van Sulichem

Tom van Heeswijk

Donderdag 25 okt

Lieke van Geenen

Tom van Heeswijk

Vrijdag 26 okt

Martijn van Elswijk

Tom van Heeswijk

Maandag 29 okt

Lieke van Dongen

Tijn van Deurzen

Dinsdag 30 okt

Arno van Deurzen

Tijn van Deurzen

Woensdag 31 okt

Rene Huigen

Tijn van Deurzen

Donderdag 1 nov

Laurens Liebregts

Tijn van Deurzen

Yvonne van NIspen

Tijn van Deurzen

Laurens Liebregts

Thomas Links

Linda Gerichhausen

Thomas Links

Woensdag 7 nov

Nico Lintermans

Thomas Links

Donderdag 8 nov

Wilma Raaijmakers

Thomas Links

John Kraaijenveld

Thomas Links

Vrijdag 2 nov

Maandag 5 nov
Dinsdag 6 nov

Vrijdag 9 nov
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