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Agenda
30 jan

MR vergadering

1 feb

Studiedag

31 jan

OR vergadering

6 feb

Koffie-uurtje groep 8, 08.30u

15 feb

Nieuwsbrief 8

Van harte gefeliciteerd!
Van 28 januari t/m 17 februari
30 jan

Evelien gr. 8

12 feb

Sienna gr. 3

5 feb

Julian gr. 1/2A

14 feb

Bram gr. 3

8 feb

Mila gr. 4

14 feb

Kaat gr. 3

9 feb

Mila gr. 3

14 feb

Julie gr. 7

11 feb

Bas gr. 4

16 feb

Tijn gr. 7

Op dit moment zijn de kinderen druk met het maken van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem. Volgende
week vrijdag zullen we, tijdens de studiedag, de resultaten van de toetsen analyseren. We kijken daarbij vooral
wat de leerlingen al beheersen en wat nog niet. Zo weten we waar we in de komende periode nog aandacht aan
besteden.
Vorige week hebben we met de teams van Korein en van school symbolisch het startschot gegeven voor het
Kindcentrum. Beide teams hebben samen een heerlijke lunch bereid, terwijl we nader met elkaar kennis
maakten en ideeën en hun beelden deelden over het Kindcentrum. Op 1 maart, om 8.30, zullen we met z’n allen
het Kindcentrum feestelijk (en carnavalesk) openen. U bent daarbij van harte uitgenodigd. Vanaf dat moment
gaan we de samenwerking met Korein, die al goed is, verder intensiveren en samen vanuit een doorgaande
ontwikkelingslijn opvang en onderwijs bieden aan kinderen van 0 tot (ongeveer) 13 jaar.

De overname van Korein van de baby- en
peuter-opvanggroepen van Kids Society vindt
al iets eerder plaats. Ouders die op dit
moment gebruik maken van kinderopvang (04) van Kids Society op de Jacobushoek zijn hier
over geïnformeerd. Zij kunnen kiezen voor
Korein, of meegaan met KSE naar de
Heikampen.

Nieuws van de oudervereniging

Carnaval op de Wentelwiek

Loop je mee? Carnavalsoptocht 3 maart!
ALAAF Wentelwiekers,
Over ruim 5 weken is het alweer zover, dan is het CARNAVAL!
Het nieuwe jeugdprinsentrio is alweer een tijdje bekend en achter de
schermen zijn wij ook al weer druk in de weer om er voor te zorgen dat
carnaval op de Wentelwiek weer een groot feest wordt.
Het motto van het jeugdprinsentrio is: Zing een lied op de Beat!
Optocht
Ook dit jaar lopen we weer mee met de optocht in Nuenen. De optocht is op zondag 3 maart en start om 13:30.
We hopen dat er heel veel kinderen (en ouders) meelopen. In een losse brief is meer informatie opgenomen
over het inschrijven voor de optocht en het knutselen.

Nieuws van buiten
Schoolkoor, iedereen is van harte welkom!
Beste ouders en kinderen,
Een prachtig bericht voor alle gouden keeltjes van groep 5 t/m 8. Er komt een schoolkoor voor kinderen van de
Nuenense scholen op De Dassenburcht!
Vanaf maandag 11 februari start het Dassenburcht Schoolkoor weer.

Het koor heeft vorig jaar fantastische optredens verzorgd tijdens de kerstviering en bij het concert van het Blue
Planet Harp Ensemble in het Klooster.
We proberen ook dit schooljaar weer een mooi optreden te geven in mei of juni. Het schoolkoor zal geleid
worden door dirigent Ton van de Weem. Hij heeft al veel koren in de regio Eindhoven begeleid in zijn loopbaan.
Momenteel is hij tevens dirigent van het Nuenens mannenkoor.
De repetities vinden plaats op maandag 11-2, 18-2, 25-2, 18-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4, 13-5, 20-5 en 27-5. De
repetities beginnen om 15:30.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van dit project.
Als uw kind zich wil aanmelden voor het koor, graag een mail naar: floris.mutsaers@eenbes.nl
Wij hopen op veel aanmeldingen en een mooi muzikaal resultaat.

Met vriendelijke groet,
Floris Mutsaers

Jeugdcarnaval in Nuenen

Programma Jeugdcarnaval 2019

Beste kinderen en ouders,
We willen jullie via deze weg informeren over de Jeugdcarnaval die in Nuenen voor de kinderen wordt
georganiseerd. Lees onderstaande informatie goed door a.u.b., hierin vinden jullie de juiste tijden en ‘regels’ die
voor deze middagen belangrijk zijn. Voor meer informatie zie de website, facebook of de carnavalskrant D’n
Dwersklippel
ZATERDAG 2 maart 2019
Carnavalsmiddag groep 3 t/m 5 12.00-14.00 uur
ZATERDAG 2 maart 2019
Carnavalsmiddag groep 6 t/m 8 15.00-17.00 uur

ZONDAG 3 maart 2019
De optocht
Op zondag gaat zoals traditie de Nuenense optocht van start. De jeugd speelt hierbij natuurlijk een belangrijke
rol aangezien zij voor de prinsenwagen van Prins Joshua en Prinsessen Anouk en Kyra lopen. De jeugd geeft net
dat extra mooie tintje aan deze prachtige optocht. Thema: Zing ’n lied op die beat.
Als jeugdige deelnemers zich willen inschrijven om mee te lopen met de optocht dan kan dit via:
www.dwersklippels.nl. Na de optocht wordt het een groot feest in de Tienertent waar tevens ook de
prijsuitreiking zal worden gehouden. De optocht start om 13.30 uur en eindigt in de Tienertent rond 16.30 uur.

MAANDAG 4 maart 2019
Kindermiddag groep 1 t/m 3 12.00-14.00 uur
MAANDAG 4 maart 2019
Carnavalsmiddag groep 4 t/m 8 15.30-17.30 uur
DINSDAG 5 maart 2019
De BBBB (Bovenste Beste Bingo Brunch)
Gedurende de hele carnaval zijn op alle dagen BBBB-kaarten te verkrijgen. Deze kan je bemachtigen door mee
te doen aan een activiteit als een act op een van de middagen van groep 4 t/m 8 of mee te lopen met de
optocht (individueel of met kleine groep). Met deze BBBB-kaart krijg jij toegang tot de Bovenste Beste Bingo
Brunch samen met een vriend(in)! Hier zal gegeten worden alsof we net kampioen zijn geworden en
ondertussen wordt er ook nog leuk gebingood. Dit verrukkelijke feest start om 11.11 uur en eindigt rond 13.00
uur.

Consumpties
Iedere middag krijgen alle kinderen bij binnenkomst een welbekende roze Neuro. Deze roze Neuro`s kunnen
worden gespendeerd aan iets fris of wat lekkers. Ieder kind krijgt deze 1 per middag en er is mogelijk om nog
meerdere Neuro`s bij te halen (dit geldt overigens niet voor kinderen van de groepen 1, 2 en 3). Neuro`s zijn te
koop voor maar €1,- en zijn alleen te gebruiken op onze kindermiddagen.
Belangrijk
Beste ouders, breng (of stuur) uw kinderen niet te vroeg, want zij zullen pas binnen mogen op aangegeven
tijden. Ouders zijn ook niet toegestaan op onze middagen door het grote aantal kinderen. Er zal voldoende
begeleiding zijn zoals voorgaande jaren.
Het is natuurlijk het leukst als iedereen verkleed komt! Desalniettemin behoren serpentinespray en spuitbusjes
(lak, verf, etc.) niet tot het kostuum en zijn daarom ook niet toegestaan! Er zal veel gezelschap zijn van
geüniformeerde kinderen en die willen hun pakjes natuurlijk schoonhouden!
Alleen de kinderen uit de groepen 7 en 8 mogen van ons eerder en zelfstandig onze middag verlaten, voor de
andere kinderen is vroegtijdig de activiteiten niet toegestaan zonder begeleiding van een ouder.
Het verzoek aan de ouders van groep 1, 2 en 3 is om hun kinderen te voorzien van het telefoonnummer van de
ouders (dit kan door bijvoorbeeld een sticker of nummer op te schrijven), hierdoor kunnen wij bij eventuele
calamiteiten contact met u opnemen.
Kaartjes
De week vóór de carnaval geven we op school de kaartjes voor de middagen af. Het zou fijn zijn als jullie die
naar de middag meenemen. Mocht je nu toch geen kaartje hebben maar je wilt er wel graag bij zijn, ook dan
ben je natuurlijk van harte welkom!
We hopen dit jaar weer met veel kinderen een mooi carnavalsfeestje te vieren!
Alaaf! Werkgroep Jeugdcarnaval C.V. de Dwèrsklippels

Cursusaanbod voor jonge ouders

Maandag 28 jan

Roel Kuijpers

Mylan Voorzaat

Dinsdag 29 jan

Claire Gevers

Mylan Voorzaat

Woensdag 30 jan

Stephan Struijk

Mylan Voorzaat

Donderdag 31 jan

Laurens Liebregts

Mylan Voorzaat

Studiedag

Studiedag

Maandag 4 feb

Eveline van Dongen

Kane Wakkermans

Dinsdag 5 feb

Arno van Deurzen

Kane Wakkermans

Woensdag 6 feb

Rene Huigen

Kane Wakkermans

Donderdag 7 feb

Lieke van Geenen

Kane Wakkermans

Vrijdag 8 feb

Martijn van Elswijk

Kane Wakkermans

Maandag 11 feb

Bas van Loon

Jana Hourani

Dinsdag 12 feb

Linda Gerichhausen

Jana Hourani

Woensdag 13 feb

Mathijs van Sulichem

Jana Hourani

Donderdag 14 feb

Wilma Raaijmakers

Jana Hourani

Vrijdag 15 feb

Yvonne van Nispen

Jana Hourani

Vrijdag 1 feb
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