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Agenda
30 sept
1 okt
4 okt
4 okt
5 okt
6 t/m 17 okt
11 t/m 15 okt
13 okt
14 okt
18 t/m 22 okt
19 okt
20 okt
25 t/m 29 okt

Schoolreis
Koffieuurtje klassenouders
Dierendag
Mad Science Show
Dag van de leraar
Kinderboekenweek
Oudergesprekken
Studieochtend
Algemene LedenVergadering OR
Oudergesprekken
MR vergadering
Nieuwsbrief 2
Herfstvakantie

Jarigen op onze school
Van 7 september t/m 31 oktober
8 sept

Juf Esther

1 okt

Yusuf gr. 2-3A

8 sept

Senna gr. 4A

2 okt

Lauren gr. 1

8 sept

Kasper gr. 1-2A

5 okt

Max gr. 2-3B

8 sept

Rohan gr. 6-7A

5 okt

Resa gr. 6-7A

8 sept

Gigi gr. 2-3A

5 okt

Lisa gr. 1-2B

10 sept

Brendan gr. 4B

6 okt

Isa gr. 8

11 sept

Amber gr. 6-7A

6 okt

Dennis gr. 1-2B

11 sept

Senn gr. 1-2B

7 okt

Lize gr. 4A

13 sept

Flip gr. 5

9 okt

Joeri gr. 2-3A

14 sept

Ole gr. 4A

10 okt

Juf Margreet

16 sept

Juf Jennifer

10 okt

Bente gr. 1

16 sept

Kars gr. 5

13 okt

Dirk gr. 8

16 sept

Lyvia gr. 8

13 okt

Sophia gr. 2-3B

16 sept

Nivaldo gr. 1-2B

14 okt

Naomi gr. 1-2B

16 sept

Isa gr. 8

15 okt

Evi gr. 2-3B

17 sept

Sem gr. 5

16 okt

Jop gr. 4B

18 sept

Flip gr. 8

19 okt

Nina gr. 8

18 sept

Mirre gr. 4A

19 okt

Jack gr. 4A

18 sept

Maria gr. 6-7A

19 okt

Britt gr. 4B

19 sept

Fedde gr. 6-7-B

21 okt

Rahman gr. 4A

19 sept

Lise gr. 6-7A

21 okt

Julie gr. 2-3B

21 sept

Christean gr. 8

21 okt

Fenna gr. 2-3A

23 sept

Juf Day

24 okt

Jake gr. 4A

24 sept

Meneer Ad

26 okt

Yara gr. 1

27 sept

Guusje gr. 8

28 okt

Sven gr. 5

27 sept

Mees gr. 8

29 okt

Juf Marieke

30 okt

Lana gr. 1

Nieuws van het team
Het lijkt er steeds meer op dat alles ‘normaal’ wordt. De informatieavond is geweest en hoewel deze nog buiten
gepland was, zijn we in verband met het weer toch verhuisd naar binnen. En wat was het fijn dat alle ouders
weer een kijkje in de klas konden nemen en we even met elkaar konden kletsen.
Ook de oudergesprekken in oktober kunnen weer op school plaatsvinden. Heeft u de voorkeur voor een online
afspraak, dan kan dat natuurlijk ook. De oudergesprekken zijn steeds op maandag en/of donderdag. Binnenkort
ontvangt u meer informatie over het inschrijven hiervoor.
Graag willen we uw aandacht vragen voor het doorgeven van wijzigingen in de thuissituatie of in
telefoonnummers, (mail)adressen e.d. Het komt helaas wel eens voor dat de gegevens van uw kind(eren) in de
leerlingenadministratie niet meer actueel zijn. Wilt u er voor zorgen dat we op de hoogte zijn van de juiste
gegevens en we u als ouder(s) ook altijd kunnen bereiken? U kunt uw gegevens aanpassen in het ouderportaal
van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. U kunt het ouderportaal vinden in de Basisschool app.
In de Basisschool app kunt u ook uw toestemming voor foto en videogebruik aanpassen. Voorheen waren
scholen verplicht hier jaarlijks actief toestemming voor te vragen. Dit is nu aangepast en dat scheelt veel werk
voor de scholen. Wel willen we u er op wijzen dat u uw eerder gegeven toestemming jaarlijks kunt wijzigen of
intrekken. Hiervoor vult u eenvoudig het formulier in op de Basisschool app.
Zoals u allen weet, is de aanvangstijd bij ons op school 8.30 uur. Om 8.20 uur gaat de eerste
bel en gaan de leerkrachten naar de klas om de eerste kinderen welkom te heten. Om 08.25
uur gaat de tweede bel en gaat iedereen naar binnen. Als iedereen zich aan deze tijd houdt
kunnen we om 8.30 uur met de les beginnen en gaat er geen kostbare lestijd verloren.
Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan dat vanzelfsprekend na schooltijd. De
leerkracht loopt altijd met de kinderen mee naar buiten. Heeft u een belangrijke
mededeling waar de leerkracht in de klas rekening mee moet houden; geef het door via een
mailtje of telefoontje.

Vrijwilligers gezocht
Voor enkele groepen zijn op zoek naar vrijwilligers die de kinderen helpen
tijdens het eten en zorgen voor een gezellige tijd in de middagpauze.
Vindt u het ook belangrijk dat de kinderen het naar hun zin hebben
tijdens het overblijven en dat ze rustig de tijd krijgen hun boterhammen op
te eten?
Dan is dit misschien iets voor u!
Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met juffrouw Hélène.

Aandacht voor iedere leerling
Op De Wentelwiek kiezen we voor een preventieve leer- en ontwikkelingsaanpak. We kijken wat uw kind nodig
heeft om goed te kunnen het leren. Vaak zien we dat er geen sprake is van een gebrek aan capaciteiten, maar
dat er bijvoorbeeld problemen zijn bij het organiseren van het werk, of dat kinderen moeite hebben zich te
focussen en af te sluiten voor andere prikkels. We vinden het belangrijker om kinderen deze vaardigheden aan
te leren, in plaats van het extra ‘trainen’ van de leerstof. Voor het aanleren van vaardigheden heeft De
Wentelwiek het volgende aanbod:
Bouw tutorlezen
De Wentelwiek wil graag dat alle kinderen goed leren lezen. Toch lukt dat niet meteen bij iedereen. Deze
kinderen hebben dan extra oefening nodig.
Daarnaast zijn er kinderen waarbij dyslexie in de familie voorkomt. Bij deze kinderen is er een verhoogd risico
dat zij ook leesproblemen krijgen. Door al snel te starten met extra oefeningen kunnen leesproblemen
voorkomen worden.
Op school werken we met deze leerlingen met het programma Bouw voor technisch lezen. Vanaf groep 3
oefenen de kinderen twee keer per week op school met het programma. Zij krijgen dan begeleiding van een
tutor uit hoger leerjaar. Daarnaast oefenen de kinderen ook twee keer in de week thuis met dit programma.
Mindset/ faalangstreductie
Leerlingen met een groeimindset geloven dat hun capaciteiten verder kunnen ontwikkelen. Door oefenen
kunnen ze, in welke taak dan ook, beter worden. Deze leerlingen willen zich verder ontwikkelen, durven fouten
te maken en gaan gemakkelijk uitdagingen aan. We werken aan de hand van het het werkboek mindset (voor
kinderen van 7 tot 12 jaar) Onze aanpak bestaat uit7 lessen van 45 minuten, individueel of in een kleine groep.
Samen met de begeleider onderzoeken leerlingen hoe ver ze al zijn in het toepassen van groei denken. Je kunt
dit alleen doen in situaties die een uitdaging voor je zijn. De begeleider stimuleert leerlingen om regelmatig
bewust uit hun comfortzone te komen, zodat zijkunnen ervaren wat dit met hen doet.
Aandacht-training
Met behulp van technieken vanuit mindfulness leren we groepjes leerlingen in het moment te zijn en
geen/minder aandacht te besteden aan ‘verstorende’ prikkels vanuit de buiten-of binnenwereld van het kind.
Dit helpt hen bij het vasthouden van de aandacht voor hun taak of schoolwerk.
Meertaligheid/taalondersteuning
Leerlingen met een andere thuistaal zijn geen uitzondering meer. Het spreken van meerdere talen wordt gezien
als een rijkdom voor kinderen en wij stimuleren en ondersteunen een open en nieuwsgierige
houding t.o.v. talen en meertaligheid. We hechten waarde aan de thuistaal en cultuur, zeker ook omdat de
thuistaal en de Nederlandse taal elkaar kunnen versterken.

Als kinderen zich gewaardeerd en veilig voelen en weten dat hun identiteit en cultuur er mogen zijn, zullen zij
zich beter voelen en dit zal hun welbevinden, de leerprestaties en motivatie verhogen.
Vandaar dat het van belang is de thuistaal te blijven koesteren.
Kinderen die het Nederlands als tweede taal gaan leren of meertalig worden opgevoed krijgen bij ons op
school extra taalondersteuning. Dit gebeurt in kleine interactieve groepjes om aan te sluiten bij hun
onderwijsbehoeften.
Daarnaast zijn er kinderen die door een andere oorzaak problemen ondervinden met taal. Deze kinderen zijn
bijvoorbeeld minder vaardig op het gebied van woordenschat, technisch lezen en/of begrijpend lezen.
Een rijk taalaanbod zorgt voor een sneller en volwaardiger leerproces. In de onderbouw zal het accent liggen
op interactief voorlezen, uitbreiding woordenschat, leesvoorwaarden en allerlei betekenisvolle,
talige activiteiten. De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen net als in de voorgaande jaren weer gebruik
maken, samen met de ouders, van de Verteltassen.
Voor de leerlingen van midden en bovenbouw wordt in overleg met de leerkracht
vanuit onderwijsbehoeften van taal gewerkt. Aan de orde komen o.a Nieuwsbegrip, Weerwoord, actuele
onderwerpen, begeleiding vanuit de taalmethode en het sociaal/emotionele aspect.
Kinderen groeien door taal.
Meer- en hoogbegaafdheid
Binnen onze eigen school werken verschillende leerlingen, samen met andere leerlingen die ook extra uitdaging
nodig hebben, gedurende het schooljaar aan een aantal verdiepende projecten. Deze projecten hebben als doel
het zogenaamde ‘hogere orde denken’ van deze leerlingen te bevorderen.
De Nuenense Eenbesscholen hebben samen 'Br1bes' opgericht; de plusklas voor die leerlingen voor wie het
reguliere onderwijsaanbod in combinatie met de projecten nog te weinig uitdaging biedt. Eén dagdeel per week
komen deze leerlingen samen op De Dassenburcht. Daar wordt gewerkt aan verrijkende leerstof en is met name
het ‘leren leren’ aan de orde.

Nieuws van de groepen
Schoolreis
Het afgelopen schooljaar kon het schoolreisje helaas niet doorgaan. Maar nu
gaat het er toch echt van komen. Morgen gaan we op schoolreis, naar
Toverland!
De groepjes zijn gemaakt, op school liggen de schoolshirts al klaar en thuis
worden de tassen ingepakt. Wij hebben er ontzettend veel zin in. Jullie ook?

Gouden Weken
De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in een groep. Binnen deze groep kunnen zij alleen goed
functioneren als zij zich prettig en veilig voelen. Dat prettig en veilig voelen hangt samen met een gevoel van
eigenwaarde, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en respect hebben voor elkaar. Het is de basis voor een fijn
schooljaar én voor passend onderwijs. Daarom hebben we de afgelopen weken gewerkt met de Gouden Weken
methode.
Wat gebeurt er tijdens deze weken? In de Gouden Weken leren de kinderen elkaar en de
leerkracht(en) beter kennen. Er worden groepsvormende spelletjes gespeeld en we
nemen daarnaast de tijd om de klassenregels samen met de kinderen op te stellen, zodat
er een fijne (werk)sfeer in de klas en de school ontstaat. Belangrijk is, dat voor kinderen na
6 weken vakantie, weer helder is wat er verwacht wordt in de klas en op school. Het zijn
dus belangrijke weken; een goed begin is het halve werk!

Week tegen pesten 27 september t/m 1 oktober 2021

Een nieuw schooljaar en een nieuwe groep kinderen. Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken
aan een gezellige en veilige groep. De groepsdynamiek is dan belangrijk. Niemand buitensluiten, iedereen hoort
erbij. Samen werken aan een veilige en fijne groep waarin iedereen zichzelf kan, mag en durft te zijn. Dat doen
we door samen regels en afspraken te maken en groepsvormende spelletjes. Uitgaan van de kracht van
verschillen en werken aan een wij-gevoel in de groep zorgt ervoor dat buitensluiten is uitgesloten en iedereen
zich welkom voelt. Want: Iedereen hoort erbij!

Mad Science show
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De
Wentelwiek, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
Mad Science start met een spectaculaire show op maandag 4 oktober.
Tijdens de cursus gaan de kinderen aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Meer informatie over de cursus vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek gaat weer bijna van start! Dit jaar is het thema ‘Worden wat je wil’. Tussen 6 en 17
oktober zal er op KC de Wentelwiek extra aandacht worden besteed aan het enthousiasmeren van de kinderen
met betrekking tot het lezen van boeken.
De Kinderboekenweek zal dit schooljaar worden afgesloten middels een
boekenmarkt in de aula. Tijdens deze boekenmarkt zullen er door de kinderen
meegebrachte boeken tentoon worden gesteld per leeftijdscategorie. Deze
boeken kunnen door middel van een bonnetje worden geruild.
Heeft uw kind een of meerdere boeken thuis die hij of zij niet meer leest? Dan kan
uw kind deze op school inleveren. Per meegebracht boek ontvangt uw kind op de
dag van de boekenmarkt zelf (vrijdag 15 oktober) een bonnetje. Met dit bonnetje
kan uw kind een ‘nieuw’ boek uitkiezen om mee naar huis te nemen.

Nieuws van de OR

Donderdag 14 oktober a.s.
20.00 uur Aula Kindcentrum de Wentelwiek

Nieuws van Korein
Nieuws van de BSO
Natuurlijk kent iedereen Valentijnsdag, Sinterklaasavond, Halloween, en Kerstavond.
Maar wist je dat er gedurende het jaar nog veel meer leuke en gekke dagen zijn? Denk bijvoorbeeld aan
•
•
•
•
•
•

Aardbeiendag (6 januari)
Pindakaasdag (24 januari)
Vertel een sprookje dag (24 februari)
Barbie dag (9 maart)
Dag van de schildpad (23 mei)
Dag van de aap (14 december)

Op de BSO willen we regelmatig dit soort leuke dagen gaan vieren! Daarom kiezen we de leukste uit en vieren
we eens per +/- 5 weken ANDERS dan ANDERS dag!
De eerste ANDERS dan ANDERS dag is aanstaande maandag 4 oktober. Het is dan namelijk: DIERENDAG! Wil je
weten wat we deze dag allemaal voor je in petto hebben? Lees dan snel verder.

Nieuws vanuit de peutergroepen

De zomervakantie is al weer een paar weken achter de rug. We zijn nu volop met het nieuwe thema bezig
Dit ben ik.
De peuters hebben in de spiegel gekeken wat er allemaal op en aan hun gezicht zit. Dit hebben we benoemd en
daarna mochten ze zelf een gezicht maken. Er staan ook mooie handjes op het raam. We mochten zelf verf op
de hand smeren en op het raam drukken.
Er is een meetlat gemaakt om te kijken hoe groot we zijn. Wie is de grootste en wie de kleinste, op een rij
gestaan van klein naar groot.
We hebben een thematafel gemaakt waar de peuters kunnen kijken naar de woordkaarten, boekjes en versjes.
We gaan nog een paar weken met dit thema verder en in de volgende nieuwsbrief lezen jullie met welk thema
we dan bezig zijn.

Nieuws van buiten
Eerste communie
Beste ouders/verzorgers,
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, die ingeschreven staan in Parochie Heilig Kruis (uit
Nuenen, Gerwen, Nederwetten), kunnen in 2022 hun Eerste Communie doen.
Op dinsdagavond 28 september om 20.30 uur is er een informatieve ouderavond voor de Eerste Communie.
Deze avond vindt plaats in de St. Clemenskerk, Heuvel 15 te Gerwen.
U wordt op deze avond geïnformeerd over de voorbereiding van de communie (activiteiten, data, vieringen) en
de communieviering zelf. Omdat er vanwege Corona enkele beperkingen gelden rondom bijeenkomsten in de
kerk, zal de voorbereiding er wat anders uitzien dan andere jaren. Uiteraard wordt u daarover op deze avond
ook geïnformeerd.
U kunt aan het eind van deze avond uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Communie.
De kosten hiervoor zijn €40,00 per communicant. Wij vragen u dit bedrag deze avond mee te brengen in een
enveloppe met daarop de naam van uw kind.
Wij kijken ernaar uit om u als ouder van aanstaande communicanten te mogen begroeten op 28 september
aanstaande.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Schuurmans
Werkgroep Eerste Communie
 communicanten@parochienuenen.nl

Theatershow Kindlief!

Jeugdcarnaval CV de Dwèrsklippels zoekt een Jeugdprins(es)!

Hopelijk kunnen we in 2022 weer carnaval gaan vieren!
We zijn voor de carnaval op zoek naar enthousiaste jongens en meisjes, die het leuk zouden vinden om
jeugdprins(es) te worden.
Vanwege de onzekerheid rondom corona en het tekort aan vrijwilligers, zal er dit jaar jammer genoeg geen
Jeugdprinsenrôd zijn.
DUS:





Zit jij in groep 8 van een Nuenense basisschool?
Vind jij carnaval ook zo’n té gek feest en wil je het eens op een andere manier meemaken?
Ben jij niet bang om op een podium te staan?
Weet jij wat feestvieren is?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Stuur uiterlijk a.s. dinsdag 5 oktober een leuke e-mail of filmpje naar dkjeugdgeuniformeerd@gmail.com met je
naam, geboortedatum en op welke school je zit. Stuur ook een of meer leuke foto’s van jou mee! En geef aan
waarom je graag jeugdprins(es) zou willen worden en waarom jij dit goed zou kunnen.
De onthulling van de jeugdprins(es) is op zaterdagmiddag
27 november 2021. Zet deze datum daarom alvast in jouw agenda!
Werkgroep Geüniformeerd
Jeugdcarnaval C.V. De Dwèrsklippels Nuenen
dkjeugdgeuniformeerd@gmail.com

Typecursus Instituut Spijksma
Leer nu supersnel blind typen op school met klasgenootjes!!
Het blindtypen is een must in deze tijd, bijna alles gebeurt tegenwoordig natuurlijk digitaal. Het is
wetenschappelijk bewezen door de Radboud Universiteit in Nijmegen, dat zowel de taal als leerprestaties
verbeteren bij leerlingen die het blindtypen op de juiste wijze beheersen.
Op maandag 4 oktober 2021 wordt er op school weer gestart met een klassikale cursus blindtypen voor
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.
Kinderen van andere scholen zijn ook van harte welkom om deel te nemen!
Er zijn tegenwoordig talloze online typecursussen, maar om het blindtypen echt goed te leren is er veel
begeleiding nodig en natuurlijk is het dan ook nog van belang dat degene die de leerling begeleidt kennis van
zaken heeft.
De cursus wordt georganiseerd door Instituut Spijksma uit Nuenen. Zij werken met kleine groepen en bieden
niet alleen ondersteuning tijdens de lessen, maar ook eventueel thuis via het chatsysteem dat gekoppeld is aan
het typeprogramma.
Het programma is kindvriendelijk en bevat talloze letter- en woordoefeningen, tests, games en
examentrainingen. Daarnaast is het prettig en motiverend om met leeftijdsgenootjes samen te oefenen. Leren
blindtypen is echt een proces wat tijd kost en goed moet gebeuren. Hier staat Instituut Spijksma garant voor en
biedt daarom 100% diplomagarantie!
Elk kind is welkom op de cursus. Voor dyslectische kinderen zijn er evt. aanpassingen, zoals bv. een speciaal
lettertype. Doordat de klassikale lessen om de 14 dagen plaatsvinden is de huiswerkdruk lager dan bij andere
cursussen en wordt het blindtypen (en dus daarmee de snelheid/precisie) vele malen beter geautomatiseerd!
Als u uw kind mee wilt laten doen aan deze cursus, waarbij er dus gegarandeerd wordt dat uw kind zal slagen
voor een typediploma, dan kunt u hem/haar aanmelden via www.instituut-spijksma.nl

Vervolg Mad Science cursus
Schooljaar 2021-2022 staat in het teken van Natuurkunde.
Werken met prisma's om licht te delen, maak kennis met UV- licht en ga op het puntje van je stoel zitten voor
een heuse mini, indoor, vuurwerk-show!!! Luisteren hoe geluiden zich transporteren door vaste materialen en
gassen. Laser Oscilloscopen tonen de frequenties die je eigen stem maakt. Kortom, we gaan geluidsgolven
horen, zien en voelen! O ja, sorry ouders, maar de take-home van deze les heeft alles met GELUID te maken. Je
weet misschien dat polen elkaar aantrekken en afstoten. Laten we dat gebruiken om dingen te laten zweven! De

aarde is zelf ook magnetisch, wel zo makkelijk bij het maken van een kompas. Test je smaakpapillen op je tong
om te leren over smaakgevoeligheid. Leer o.a. geurmonsters in reageerbuizen onderzoeken aan de hand van
een aromatisch experiment. Onderzoek de fysica van optische illusies en houdt je hersenen voor de gek. Ken jij
het effect van een stroboscoop? Je leert verder hoe holle en bolle lenzen werken en bouw je je eigen periscoop
om mee naar huis te nemen. Werp licht op de vier jaargetijden en ontdek hoe lucht het weer beïnvloedt. Maak
kennis met de instrumenten die meteorologen gebruiken om het weer te meten en kom met je eigen
weersvoorspelling.
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 een lokaal op school.
Data van de cursus:
Dinsdag 9-11-2021
Dinsdag 16-11-2021
Dinsdag 23-11-2021
Dinsdag 30-11-2021
Dinsdag 7-12-2021
Dinsdag 14-12-2021
Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 22-10-2021
Deelname bedraagt € 74,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

