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Agenda
8-11

OR vergadering

22-11

Fietsverlichtingcontrole

13-11

Doelgesprekken groep 8

23-11

Einde Week van de mediawijsheid

14-11

MR vergadering

23-11

Koffieuurtje groep 1-2,3

16-11

Start Week van de
mediawijsheid

28-11

Koffieuurtje groep 1-2b

21-11

Koffieuurtje groep 1-2c

30-11

Koffieuurtje groep 4,5

Van harte gefeliciteerd!
Van 12 november t/m 2 december
7-11

Isabelle

25-11

Lisanne

12-11

Xavi Javier

29-11

Sanne

12-11

Lotte

29-11

Lisa

20-11

Iris

30-11

Sanne

22-11

Sven

30-11

Kiki

23-11

Isabelle

23-11

Jochem

De eerste weken na de herfstvakantie zijn alweer voorbij, de klok is verzet, het wordt nu echt herfst! Vanwege
die herfst een pleidooi voor de verkeersbrigadiers van groep 7! Elke ochtend staat er een brigadier van groep 7
klaar. De afgelopen weken is het echter een paar keer voorgekomen dat er géén verkeersouder was. Dan kan er
niet gebrigadierd worden. En, zeker nu het ‘s morgens weer donkerder gaat worden, is het belangrijk dat onze
leerlingen veilig kunnen oversteken!

Dus; ouders die al brigadieren: kijk goed op het rooster. En; ouders die nog niet brigadieren: we kunnen altijd
nieuwe brigadiers gebruiken. Je kan zelf aangeven op welke dagen en hoe vaak je beschikbaar bent.
Je kan je opgeven bij Laurens Liebregts (laurens.liebregts@upcmail.nl, vader van Jurre, Dirk en Evelien) of bij juf
Margreet (margreet.don@eenbes.nl)
Om de veiligheid op de kruising Vallestap-Meijerijlaan te bevorderen, zijn we al lang in gesprek met de
gemeente. Inmiddels is er een concreet plan! U heeft al kunnen zien dat er extra markeringen op de rijbaan zijn
aangebracht, om het verkeer te ‘geleiden’ en we zijn als ‘schoolzone’ gemarkeerd. In een schoolzone wordt van
weggebruikers extra voorzichtigheid en geduld verwacht en hier is de maximale snelheid van 30km/uur.
Verder zal het trottoir op sommige plekken verbreed worden en met paaltjes worden de zebrapaden extra
geaccentueerd.
De planning van de koffie-uurtjes is als volgt:
21 november om 12.00uur; groep 1-2c
23 november om 8.30; groep 1-2a
23 november om 12.00; groep 3
28 november om 12.00; groep 1-2b (let op, andere datum!)
30 november om 8.30; groep 4
30 november om 12.00: groep 5

Nieuws van de groepen
Fietsclinic voor groep 6, 7 en 8
Donderdag 11 oktober hebben de leerlingen van groep 6,7 en 8
meegedaan aan een fietsclinic. Op het schoolplein was een parcours
met hindernissen uitgezet en op deze manier werd de leerlingen
behendigheid op de fiets bijgebracht. Het programma bestond naast
een theoretische uitleg uit een afwisseling in het oefenen van
individuele vaardigheden en behendigheidsspelen in groepsverband.
D.m.v. spelelementen werd aandacht besteed aan o.a. kijken,
bochtentechniek, remmen, positie op de fiets en veiligheid.

Skateclinic voor de groepen 4 tot en met 8
Maandag 22 oktober heeft er weer een skateclinic voor de groepen 4
tot en met 8 plaatsgevonden. Skateschool skate-a-way organiseert al
jarenlang skateclinics voor basisschoolkinderen. Deze lessen worden
gegeven in het kader van sport en veiligheid. Want helaas gebeuren er
jaarlijks nog veel skate-ongevallen. De clinic begon met een uitleg,
daarna mochten de kinderen behendigheidsoefeningen doen.
Belangrijke remtechnieken kwamen aan de orde, maar ook wat
uitdagendere oefeningen zoals schansje springen en skaten over een
kantelplank.

Nieuws van buiten
Speel mee met Star Class
Binnenkort starten we met een te gekke theatercursus
voor alle Nuenense kinderen van groep 3 tot en met 8
op basisschool de Nieuwe Linde.
Het concept
Dit traject heet de productiecursus en is erop gericht
om in een tijdsbestek van 12 bijeenkomsten toe te werken naar een theatervoorstelling van circa 30 minuten.
De voorstelling wordt op maat geschreven vanuit de ideeën van de kinderen.
De uitvoering
Aan het einde van de cursus wordt de voorstelling aan ouders, vrienden en bekenden getoond.
Cursus
Locatie : De Nieuwe Linde
Van Duynhovenlaan 15
5673 AP Nuenen
Data : 28 november, 12 december, 19 december, 9 januari, 16 januari,
23 januari, 30 januari, 6 februari, 13 februari, 20 februari, 27 februari, 13 maart
Tijden : 15:00 tot 16:00
Prijs : € 124,50
inschrijving & info
Mocht u uw kind in willen schrijven dan graag even mailen naar info@enthousiasment.nl. U ontvangt dan van
ons per ommegaande de gegevens die we nodig hebben voor de inschrijving. Indien u meer informatie wilt kunt
u ons ook altijd mailen of bellen met 040-2572410.

Maandag 12 nov

Bas van Loon

Sanne van Loon

Dinsdag 13 nov

Claire Gevers

Sanne van Loon

Woensdag 14 nov

Stephan Struijk

Sanne van Loon

Donderdag 15 nov

Lieke van Geenen

Sanne van Loon

Vrijdag 16 nov

Martijn van Elswijk

Sanne van Loon

Roel Kuijpers

Julie van Nispen

Arno van Deurzen

Julie van Nispen

Woensdag 21 nov

Mathijs van Sulichem

Julie van NIspen

Donderdag 22 nov

Laurens Liebregts

Julie van Nispen

Vrijdag 23 nov

Yvonne van Nispen

Julie van Nispen

Maandag 26 nov

Eveline van Dongen

Ties van Ojen

Dinsdag 27 nov

Linda Gerichhausen

Ties van Ojen

Rene Huigen

Ties van Ojen

Donderdag 29 nov

Lieke van Geenen

Ties van Ojen

Vrijdag 30 nov

John Kraaijenveld

Ties van Ojen

Maandag 19 nov
Dinsdag 20 nov

Woensdag 28
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