Nieuwsbrief 4 : 3 oktober 2018
1. Agenda
Denkt U alstublieft aan het tijdig betalen van de ouderbijdrage. Alvast bedankt.
Voor het organiseren van diverse activiteiten vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. De
ouderbijdrage bedraagt € 22,50 per jaar per kind, ook voor kinderen die voor 1 januari instromen. Kinderen die
na 1 januari instromen betalen € 12,50.
U wordt verzocht het bedrag dat van toepassing is voor elk kind vóór 1 november 2018 over te maken op IBAN
NL85 RABO017.69.87.053 t.n.v. de oudervereniging basisschool Het Dal. Vermeld bij de overboeking uw naam
en adres en de naam en groep van uw kind(eren). Indien u niet graag per bank betaalt, kunt u de ouderbijdrage
ook in een enveloppe bij de directie afgeven.
Datum

Tijd

Woensdag 3 oktober

Voor wie / Wat / Waar / Overige info
Start kinderboekenweek – kinderen ontbijten op school

Woensdag 3 oktober

19u30

Gr 7 – 8 : Info avond Citaverde voor leerlingen en ouders

Donderdag 4 oktober

19u30-21u30

Gr 7 – 8 : Info avond ouders – oranje route leerlingen

Vrijdag 5 oktober

8u30

Groep 4a gaat ontbijten bij Keent Onderneemt

Maandag 8 oktober

17u – 21 u

Gr 7 – 8 : Open Huis BraVo! College

Maandag 8 oktober

17u – 18 u

Groepen 4 : Ouderbetrokkenheidsbijeenkomst

Maandag 8 oktober

Introductie Beweeg project Booth voor de kinderen van de
groepen 5 t/m 7

Dinsdag 9 oktober

17 u – 21 u

Gr 7 – 8 : Open huis College

Dinsdag 9 oktober

16u – 17 u

Groepen 3 : gezamenlijke ouderavond met kind

Woensdag 10 oktober

8u30

Groep 3a gaat ontbijten bij Keent Onderneemt

Woensdag 10 oktober

17u – 21 u

Gr 7 – 8 : Open huis Philips v. Horne

Woensdag 10 oktober

18 u – 19 u

Ouder / Kind avond Bibliotheek Weert – gr 1 t/m 4

19 u – 20 u

Ouder / Kind avond Bibliotheek Weert – gr 5 t/m 8

Woensdag 10 oktober

20 uur

Informatieavond over jeugdkarnaval door de Verkusköp bij de
Stegel (naast de microbar in Moesel)

Donderdag 11 oktober

17 u – 21 u

Gr. 7 – 8 : Open huis Kwadrant

Donderdag 11 oktober
Donderdag 11 oktober

Meeloopdag voor leerlingen bij Citaverde
17u – 18 u

Vrijdag 12 oktober
Vrijdag 12 oktober

Groepen 4 : Ouderbetrokkenheidsbijeenkomst
Afsluiting Kinderboekenweek

8u30

Maandag 15 oktober

Groep 8 gaat ontbijten bij Keent Onderneemt
HERFSTVAKANTIE

t/m vrijdag 19 oktober

2. Markeent stempelkaart

We zijn blij met ouders die helpen op school, ondersteunen bij de activiteiten en de
leerontwikkeling van kinderen. We willen dit positief waarderen middels de Markeent
stempelkaart. Ouders die ondersteunen ontvangen per activiteit een stempel. Een volle
stempelkaart (5 stempels voor 1 kind, 7 stempels voor 2 kinderen, 10 stempels voor meerdere
kinderen) geeft op het einde van het schooljaar recht op een gezellig gezinsuitje in de omgeving.
Waar kunt u de komende weken en stempel mee verdienen :
-

Deelname aan de Ouderbetrokkenheidsbijeenkomsten
Deelname aan Ouder-Kind voorstelling op 10 oktober in de bibliotheek

3. Ouder-Kind avond Kinderboekenweek
Op 10 oktober is de Ouder-Kinder avond in de bibliotheek van Weert. Om 18.00 uur is er een
theatervoorstelling voor ouders en kinderen van de groepen 1 t/m 4. Om 19.00 uur is er een
voorstelling voor ouders en kinderen van de bovenbouw. Thema is Vriendschap en samen lekker
gezond eten. Aanmelden kan nog t/m 4 oktober. Vergeten...meld u nu snel aan. Deze
voorstellingen zijn gratis te bezoeken met een toegangskaartje van Eduquaat. Als u zich
aanmeldt, ontvangt u via school de toegangskaartjes.

4. Stoelen/ tafels te koop
In het begin van het nieuwe schooljaar is er nieuw schoolmeubilair gearriveerd. Dit betekent dat
er oudere setjes over zijn. Deze setjes zijn te koop voor € 5,-. Een tafel los kost € 3, een stoel los
kost € 2.
Heeft u interesse meld u dan bij conciërge John of bij Ann.
Deze setjes zijn te koop tot 1 november.

5. Keent Onderneemt
De buurtonderneming Keent Onderneemt heeft komende periode tal van
activiteiten. Middels deze Nieuwsbrief willen we de activiteiten onder uw
aandacht brengen. Loop vrijblijvend binnen om te kijken of u wilt
deelnemen aan één of meerdere activiteiten.
De activiteitenlijst is ook te vinden aan de deur van Keent Onderneemt, of
aan het kantoortje van de conciërge hier op school.
De herfst doet nu echt zijn intrede ! Een heerlijke tijd om de gezelligheid op te zoeken.
Waar ? Natuurlijk bij De Ontmoeting van Keent Onderneemt.
Wat staat er op het programma de komende week:
Woensdag 3 oktober : 13.30 uur
STAR ambassadeurs organiseren een schoonmaakrondje in de wijk. Er wordt gestart om de Dries
afvalvrij te maken.
Woensdag 3 oktober : 18.30 uur- 20.30 uur
Aanschuiftafel Weerter Minima Groep.
Donderdag 4 oktober 12.00 uur
In het kader van de eenzaamheid organiseren wij een “ kom op de soep”. Wilt U mee eten laat
het ons weten.
Vrijdag 5 oktober 9.00 uur
Een klas van Markeent komt op bezoek om goed gezond te ontbijten
Zaterdag 6 oktober 13.30 uur - 1600 uur
Een unieke kans om kennis te maken met de mooie kunst van mozaïeken onder leiding van
Indra. Deze activiteit is voor alle leeftijden. (dus ook voor ouders en kinderen)Mis dit niet en meld
aan !
Maandag 8 oktober 10.30 uur- 12 uur
De wijkverpleging land van Horne bemenst de aanschuiftafel voor al Uw vragen rond zorg en zal
in de maand oktober elke maandag speciale aandacht schenken aan het Dobbelfit spel. Het
belooft een gezellige en leerzame ochtend te worden !
Maandag 8 oktober 13.30 uur - 15 .00 uur
Deze middag staat in het teken van wandelen. Rikie heeft een mooie wandeling uitgestippeld en
wat is er leuker dan samen wandelen. Na afloop drinken we gezellig een kop koffie met iets
lekkers erbij. Om een idee te krijgen hoeveel lekkers gebakken moet worden graag opgeven.
Woensdag 10 oktober 9.00 uur
Een klas van Markeent komt op bezoek om goed gezond te ontbijten
Woensdag 10 oktober 1400 uur – 1600 uur
De kids hebben deze middag vrij en de Keenter Kidsclub staat garant voor een heerlijke creatieve
en ontspannen middag
Woensdag 10 oktober : 18.30 uur – 20.30 uur
Aanschuiftafel bij Weerter Minima Groep. Kom gezellig langs voor een praatje en een kopje koffie.
Donderdag 11 oktober 10.00 uur- 12.00 uur
Stichting Humanitas zit aan de aanschuiftafel met het formulieren steunpunt en U kunt hier ook
terecht voor al Uw vragen over eenzaamheid, verlies, opvoeden, detentie, opgroeien, armoede
etc etc.
De koffie staat klaar.
Vrijdag 12 oktober 9.00 uur
Een klas van Markeent komt op bezoek om goed gezond te ontbijten

Hoe kunt U zich opgeven ?
Email: keentonderneemt@hotmail.com
Telefoon:
0653184034
En weet U ?????
Al deze activiteiten zijn Gratis 😃 inclusief koffie en thee.

6. Gratis boeken voor onze schoolbibliotheek !
Gratis boeken voor onze schoolbieb!
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen,
ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna
een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: Sparen voor je schoolbieb. Hoe
meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij Bruna mag uitzoeken!
HOE WERKT DE ACTIE?






Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon(nen) in op
school.
De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van
3 t/m 14 oktober 2018).
De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 18 november 2018 ingeleverd worden bij uw
lokale Bruna winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per
post hebben ontvangen.
De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de
school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag.
De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
kinderboeken uitzoeken bij een Bruna winkel.

Spaar mee, want leesplezier creëer je samen!

7. Meer bewegen op school met BOOSTH
Beweging speelt een belangrijke rol in de gezondheid van kinderen.
Slechts een kwart van de Nederlandse kinderen beweegt
voldoende. Beweging verbetert de ontwikkeling van motorische
vaardigheden alsmede de psychosociale en cognitieve vaardigheden
en vermindert het risico op hart- en vaatziekten, ook bij jonge
kinderen. Naarmate kinderen ouder worden, gaan ze minder
bewegen. Door beweging op jonge leeftijd te stimuleren, wordt er
een goede basis gelegd voor een actieve leefstijl. Aangezien
kinderen een groot deel van hun tijd aanwezig zijn in een school
kan deze van grote toegevoegde waarde zijn bij het stimuleren van
een actieve leefstijl.
Het stimuleren van beweging is erg belangrijk voor de gezondheid
op de korte en lange termijn. In het BOOSTH project gaan we er van uit dat beweging
aantrekkelijk kan worden door beweging van kinderen in de werkelijkheid zichtbaar te maken
voor hen en deze beweging te koppelen aan een spel in een virtuele werkelijkheid, het online
BOOSTH spel. Het aanbieden van BOOSTH via scholen en het ondersteunende BOOSTH
lesprogramma zorgt ervoor dat veel kinderen bereikt worden, het belang van beweging ook door
scholen wordt uitgedragen en beweging zowel tijdens als na schooltijd wordt gestimuleerd.

We hebben ons als school aangemeld voor dit Boosth project. Middels loting zijn wij
één van de gelukkige scholen die geselecteerd zijn. Op 8 oktober komen medewerkers
van dit project informatie geven aan de kinderen van de groepen 5 t/m 7.
BOOSTH maakt gebruik van een avontuurlijk spel dat de werkelijke leefwereld en de virtuele
wereld van kinderen combineert. Om een in het spel verder te komen, moet het kind punten
verdienen door te bewegen in de werkelijke wereld (lopen, fietsen, rennen, traplopen, voetballen
etc.). Deze beweging wordt via een polsbandje, waarin een activiteitenmeter zit, gemeten en
zichtbaar gemaakt. Deze bewegingspunten worden omgezet in activiteitpunten waardoor de
speler een level kan spelen in de game. Daarnaast is er een groepensysteem waarbij kinderen en
klassen tegen elkaar kunnen battelen.
Met BOOSTH willen we beweging stimuleren bij kinderen. De universiteit van Maastricht wil graag
weten of deze bewegingstimulans effect heeft op de gezondheid en conditie van kinderen. Ze
willen daarom 3 metingen uitvoeren. Eentje is de 0 meting. Dit gebeurt tijdens de gymles.
Hartslag, conditie en bloeddruk wordt dan gemeten. Dit wordt herhaald na 6 maanden en nog een
keer op het einde ( na 1 jaar ) Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is er toestemming nodig
van de ouders. Het gaat dus om het uitvoeren van enkele metingen bij uw kind. Deze
gegevens worden anoniem verwerkt in statistieken en procenten.
We willen u vragen om het toestemmingsformulier in te leveren uiterlijk 12 oktober.
Ook als u geen toestemming geeft voor de metingen mogen de kinderen mee doen aan
het beweeg
project. Wij hopen echter dat veel ouders meedoen zodat we ook
daadwerkelijk het effect van bewegen door onderzoek kunnen aantonen.
Heeft u vragen, loop dan gerust even binnen bij meester Joost, juf Debby of juf Yvonne.

8. EuroCycling XP - ingezonden
Op 19 / 21 oktober is het weer zover. De Euro Cycling XP in het MECC in Maastricht.
Voor diegene die het niet kennen. Euro Cycling XP is een internationaal wielerevenement waar
grote merken zich presenteren en waar liefhebbers, amateurs en profs hun kennis delen over
materiaal, training, technologie, aerodynamica, tactiek, voeding, mindset en coaching. Wij
presenteren een wielercafé met paneldiscussies, een bikefitting lab, testparcours en clinics op
‘real outdoor tracks’ en een Vintage afdeling waar de ontwikkeling van de fiets van 1900 tot nu in
beeld wordt gebracht.
Dit jaar willen we ons nog meer richten op de jeugd. De Euro Cycling XP wil actief bijdragen aan
een bewegend kind, talentontwikkeling, sportieve inspiratie. Tijdens de driedaagse Euro Cycling
XP word er een hal ingericht gericht op cycle fun voor de jeugd. Hier kunnen zij allerlei
verschillende sporten uit proberen. De jeugd inspireren en enthousiasmeren staat voorop.
Er zullen demonstraties en clinics worden gegeven waaraan alle jeugd mee kan doen. Deze dagen
staan de jeugd, sporten en bewegen centraal.
Onze doelen in het kort:
• Kinderen en jongeren laten sporten en bewegen door clinics en workshops i.s.m. Topsport
Limburg.
• Kinderen en jongeren (actief) in contact brengen met diverse UCI sporten door demo’s en
clinics gegeven door (top)sporters en leden van de aangesloten verenigingen.
• Samenwerkingen aan gaan om zo tot een groot bereik te komen, veel jeugd te inspireren en
motiveren op te sporten en bewegen.
• Ouders inzicht geven in de takken van wielersport voor de jeugd en welke verenigingen er in
de omgeving zijn.

9. Preventie logopedie – ingezonden

Kinderboekenweek van 3 t/m 14 oktober

Iedereen is op zoek naar vriendschap, op zoek naar een vriend of vriendin bij wie je je veilig voelt
en met wie je graag speelt.
Samen spelen is samen praten en is goed voor de spraak/taalontwikkeling.
Ook voorlezen en samen in een boekje kijken zorgt ervoor dat een kind steeds meer nieuwe
woorden leert en met andere kinderen vriendschappen kan sluiten, omdat ze elkaar begrijpen en
elkaar verstaan.
Door voor te lezen:
 krijgen klanken en woorden betekenis.
 gaat je kind imiteren, napraten.
 worden losse woorden kleine zinnen.
 worden kleine zinnen steeds langere zinnen.
 leert je kind hoe het woorden moet uitspreken.
 leert je kind zinnen te formuleren.
 krijgt je kind een grotere woordenschat.
Dit is nodig om dingen te begrijpen, om begrepen te worden en
om gevoelens te kunnen verwoorden. Zo kunnen
vriendschappen ontstaan.

LOGOPEDIE en VOORLEZEN
hebben allebei te maken met

LETTERS, WOORDEN EN ZINNEN
Wil je weten welke boeken geschikt zijn voor je kind ga dan eens naar de bibliotheek. Hier kunnen ze je
precies vertellen welk boek voor welke leeftijd geschikt is.
Kijk ook eens op:
www.boekstart.nl
www.heitenmem.nl
www.boekenzoeker.nl
www.boekenzoeker.org
Er zijn ook digitale prentenboeken voor kinderen. Door te kijken naar prentenboeken met bewegende
beelden en geluid onthouden kinderen sneller nieuwe woorden.
Kijk eens op:
www.leesmevoor.nl
www.wepboek.nl
www.booxalive.nl

