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pastasaus etc. in pot, macaroni (pasta), rijst en
droge aardappelpuree, Kleine blikjes soep,
doosjes soep, bouillonblokjes, zakjes saus en
kruiden(mix), jam, pindakaas, duopasta en
ander lang te bewaren broodbeleg,
limonadesiroop, olijfolie, zonnebloemolie etc.

Vr 7-12: eerste rapport
Ma 10-12: rapportgesprekken
Wo 12-12: rapportgesprekken
Wo 19-12: koffie uurtje gr. 8
Wo 19-12: 17.00-19.00 u. kerstviering
Vr 21-12: schoolviering gr. 3B+6A
Vr 21-12: alle kinderen ’s middags vrij
Ma 24-12 t/m vr 4-1: kerstvakantie
Vanaf 7-1: hoofdluiscontrole
Ma 14-1: OR vergadering
Ma 15-1: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Do 24-1: alle kinderen ‘s middags vrij
Vr 25-1: koffie uurtje gr. 6B
Wo 30-1: koffie uurtje groep 7
Wo 30-1: MR vergadering
Ma 4-2: info avond voor nieuwe ouders
Di 12-2: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Wo 13-2: open dag
Vr 15-2: schoolviering gr. 7+1-2C
Ma 18-2: OR vergadering
Wo 20-2: alle kinderen vrij i.v.m.
studiedag
Di 26-2: oudergesprekken
Do 28-2: oudergesprekken
Vr 1-3: carnavalsviering
Ma 4 t/m 8 mrt: voorjaarsvakantie
Vr 22-3: kledinginzameling
Di 18-6: kledinginzameling

Voor de onderstaande middelen is een aparte
doos in de klas.
Schoonmaakmiddel en wasmiddel, shampoo,
douchegel en andere verzorgingsproducten
Koek en snoep zijn bij de Voedselbank vaak
ruim voorradig, hoeft daarom niet.
Onze actie loopt tot en met woensdag 12
december.

Groep 7.
Het Biesbosch museum.
“We kregen als eerst een filmpje te zien over
het Biesbosch museum. Dat ging over wat ze
vroeger voor gereedschap hadden bijvoorbeeld:
korven, netten, en wat ze deden. Daarna
gingen we een speurtocht houden dat ging over
het filmpje. De speurtocht ging ook over van
alles en nog wat, bijvoorbeeld: wat voor dieren
er in de Biesbosch leven en over hoe de
Biesbosch is ontstaan. Het was een héél
boeiend onderwerp we konden er veel van
leren. Er waren ook heel veel opgezette dieren,
zoals een hertje en een otter en ook oude
spullen.

Actie voor de voedselbank
Deze week zijn alle klassen door twee kinderen
van groep 7 geïnformeerd over onze actie voor
de voedselbank.

Als je de vraag niet wist konden ook nog
andere mensen die daar werkten helpen met de
vraag.”

We vragen aan u ouders om ‘voedingsmiddelen’
mee te geven naar school. In iedere klas staat
een doos waar de kinderen de
voedingsmiddelen in kunnen doen.

Veel groetjes van Maloux & Suus uit groep 7!

Nieuwe speeltoestellen in gebruik
genomen.

Denk aan producten die een lange
houdbaarheid hebben, zoals:

Het geld van de bloemenactie van 2018 is
volgens plan besteed aan twee speeltoestellen
voor de grote kinderen. De afgelopen weken
hebben Bernadette van den Elzen en Peter
Mommertz van de ouderraad in samenwerking

Sinaasappelsap, appelsap, vruchtensap
Koffie, koffiepads, thee, suiker, soep, groenten,
vis of vlees in blik, groenten, augurken, uitjes,
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met onze conciërge meneer André, de beide
duikelrekken geplaatst. Namens alle kinderen
en de school hartelijk dank voor het vele werk
wat jullie voor de school gedaan hebben.

driftbuien, altijd de baas willen spelen…het kan
de opvoeding behoorlijk stressvol maken.
Triple P
Triple P staat voor Positief Pedagogisch
Programma. Het is een ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en
plezierig wil maken. Het Triple P programma
helpt
u
om
te
gaan
met
allerlei
opvoedingsvragen en -problemen.
Triple P kan helpen om:
- De band tussen ouders en kinderen te
versterken.
- Goed gedrag bij kinderen te bevorderen.
- Kinderen beter te leren luisteren.
- Duidelijke regels te stellen in de opvoeding.
- Consequent en doortastend te reageren op
ongewenst gedrag.
Voor wie
De training is bedoeld voor ouders met één of
meerdere kinderen (0-10 jaar) die behoefte
hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding.
De groep bestaat uit ongeveer 12 ouders, zowel
alleenstaande als ouderparen. De training is
gratis en u ontvangt een werkboek en
verschillend informatiemateriaal.
Wanneer
De groepsbijeenkomsten zijn op donderdag 21
maart, 28 maart, 4 april,11 april en 9 mei van
19.30 – 21.30 uur.
In week 16 en 17 oefent u thuis de lesstof. In
deze weken wordt u éénmaal per week volgens
afspraak gebeld door één van de trainers; er
wordt geïnformeerd naar uw leerervaringen en
ontvangt u telefonische coaching.

Dit duikelrek staat naast de fietsenstalling!

Het is van belang dat u elke bijeenkomst
aanwezig bent! U vormt samen met de 2 trainers
een vaste besloten groep. Tussen de lessen door
gaat u thuis actief aan de slag met wat u geleerd
heeft. De training wordt gegeven door Juvans
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en
Indigo Brabant. De trainers zijn gecertificeerde
Triple P-trainers.
Waar
Wijkpunt Pannenhoef, Jacob Ruysdaelstraat 14,
Kaatsheuvel.
Belangstelling
Voor meer informatie over Triple P kunt u terecht
bij Suzan Mutsaers, telefoon nummer: 073-

Dit duikelrek staat bij de ingang van groep 3

Opvoeden lastig? Blijf positief!
Triple P Oudercursus
(tekst aangeleverd door Juvans)
Opvoeden kan soms flink lastig zijn. Zeker als uw
kind ongewenst gedrag vertoont. Niet luisteren,
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6444244 / 06-51866628. Aanmelden kan via:
suzanmutsaers@juvans.nl

Wij nemen contact met je op, om samen de
taken te verdelen.

Bericht van de parochie

We hopen dat er extra véél kinderen mee
komen helpen,
Het is echt nodig om juist voor jullie en alle
mensen uit onze parochie een fijne
kerstgezinsviering te verzorgen.
Het kenmerk van een levende parochie is
de betrokkenheid van alle mensen.

(tekst aangeleverd door de parochie)
Beste kinderen en ouders / verzorgers,
December staat weer voor de deur,
Een maand van feest en gezelligheid.
Aan het eind van deze maand vieren we
Kerstmis; de geboorte van Kindje Jezus.
Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd,
met name in gezinnen, school en in de Kerk.

Voor deze viering gaan de kinderen, die het
kerstspel gaan uitbeelden, nog oefenen.
De data en tijden om te oefenen volgen nog.
Alle benodigdheden zoals verkleedkleren voor
het kerstspel zijn voor alle kinderen in de kerk
aanwezig. De lezers krijgen tijdig de teksten
aangeleverd.

Juist voor de kinderen is er op maandag 24
december om 16.30 uur
in onze kerk een kerstgezinsviering.
In deze viering is er
bijzondere aandacht voor
kinderen.
Zij mogen actief meedoen
door b.v. te lezen, zingen,
uitbeelden van het
kerstspel en kaarsjes

Zo kunnen we tijdig met de organisatie van de
kerstviering beginnen.
Wij hopen dat er extra veel kinderen reageren.
Dan wordt het een prachtige Kerstgezinsviering.
De peuter en kleuterviering is op maandag
24 december om 15.00 uur in de kerk.

vasthouden.
Als je iets wil doen, is het belangrijk dat je
aangeeft wat je het liefst wilt doen en dat je je
hiervoor op tijd aanmeldt.
De taken zijn:
0 Lezen,
0 Kaarsje vasthouden,
0 Altaartafel klaarmaken,
0 Zingen,
0 Uitbeelden kerstspel.
0 Als ouder/begeleider om de kinderen te
begeleiden.

Samen kijken en luisteren we
naar het kerstverhaal en maken we muziek.
Zo maken we het kerstverhaal uniek.
En kom jij als herder of koning verkleed,
Dan is de levende Kerststal compleet.
(zie bijlage)
Met vriendelijke groet,
Werkgroep gezinsviering.

Verder willen we ook nog de volgende
gegevens:
Naam:
Adres:
Leeftijd:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Blokkendoos,
Nick de Lange, directeur.

Meld je dus aan vóór zondag 9 december en
mail bovenstaande gegevens naar:
E-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

3

