30 september 2020 – nummer 3
‘Stralend en vol vertrouwen, samen het beste uit onszelf en anderen halen.’

Bezoek onze website www.kindcentrumdeparel.nl voor het laatste nieuws.
Met eenvoudige links komt u snel bij de mooiste foto's en filmpjes van uw kind.

Jarig in oktober
Benthe
Stijn
Zen
Liam
Abdifatah
Ella
Mark

groep 1-2
groep 3-4
groep 5-6
groep 1-2
groep 1-2
groep 3-4
groep 2-3

Floris
Janneke
Julian
Minne
Joey
Joep
Brandon

groep 7-8
groep 3-4
groep 5-6
groep 7-8
Kanjers
Bengels
Kanjers

Belangrijke data
30 september
5 oktober
8 oktober
9 oktober
17-25 oktober
28 oktober
28 oktober

Start Kinderboekenweek
Dag van de leerkracht
Vergadering OC Norlandia
Leerlingenraad
Herfstvakantie
Hoofdluis controle
Volgende nieuwsbrief

Fruit eten op school
In de eerste pauze eten we op school groente of fruit. In de groepen 1-4 gebeurt dit in de groep. De groepen 5-8
nemen dit mee naar buiten. We willen u vragen samen met uw kind te kijken naar wat haalbaar is om in 15
minuten op te eten. We zien nu in de bovenbouwpauze veel halve appels in de groenbak verdwijnen.

BVL
Als kindcentrum hebben we het BrabantsVerkeersvceiligheidsLabel behouden. Om verkeersonderwijs op
scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label
met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeersonderwijs en
verkeersveilighied rond de school.

Richtlijnen i.v.m. Corona
Sinds maandagavond zijn er aangescherpte overheidsrichtlijnen omtrent de Corona situatie in Nederland.
Uiteraard zien wij als school de veiligheid van de kinderen, onze medewerkers maar ook de ouders en
verzorgers als hoogste prioriteit. Vandaar dat we via deze nieuwsbrief onze interne regels nog eens onder de
aandacht te brengen.





Uw kinderen kunnen uiteraard gewoon gebracht en opgehaald worden zoals we eerder
gecommuniceerd hebben.
Ouders en verzorgers mogen het kindcentrum alleen betreden op afspraak.
We willen iedereen vriendelijk maar dringend verzoeken de toegangsroutes (denk aan de poort, de
toegangsdeuren en de looproutes op het plein) vrij te houden en deze plekken niet als wachtplek of
gespreksplek te gebruiken.
Houd op het schoolplein of voor het gebouw de 1,5m afstand van elkaar.

Belangrijk om ons samen aan deze regels te houden.

RABO ClubSupport 2020
Al meerdere jaren organiseert de Rabobank de Rabo ClubSupport. Hierbij biedt de Rabobank een financiële
ondersteuning aan clubs en verenigingen. Dit jaar doet de Oudervereniging van Kindcentrum De Parel hier aan
mee !
De Rabobank stelt geld beschikbaar voor
verengingen. Dit geld wordt verdeeld door
middel van Iedereen die een RABO
betaalrekening heeft en lid is bij de
Rabobank mag stemmen.
Oudervereniging Kindcentrum De Parel
heeft zich dit jaar ingeschreven.
Ons doel is: aanvullende voorzieningen
voor de nieuwe natuurspeelplaats op school.
De nieuwe natuurspeelplaats is al heel erg mooi geworden maar kan nog wel wat aanvullingen gebruiken zoals
bijvoorbeeld een schaduwdoek. Wat zou het mooi zijn als we dit via de Rabo ClubSupport kunnen realiseren!
Daar hebben we wel uw hulp / stem bij nodig.
Heeft u een betaalrekening en bent u lid bij de Rabobank? Dan vinden we het super fijn als u ons steunt en dus
uw stem op Ouderverening Kindcentrum De Parel uitbrengt. U kunt stemmen van 5 t/m 25 oktober 2020 in de
Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport.
Lid zijn van de Rabobank is wel noodzakelijk om te kunnen stemmen . Heeft u wel een betaalrekening maar bent
u nog geen lid dan kunt u bij de Rabobank in de app of online gratis lid worden.
We hopen dat u op ons stemt om zo samen het doel te behalen!
Bedankt namens alle kinderen van Kindcentrum De Parel en Oudervereniging Kindcentrum De Parel

Voorstellen meester Harry
Beste ouders, verzorgers,
Mijn naam is Harry de Vaan en na de herfstvakantie start ik als vrijwilliger op De Parel. Op
maandag- en vrijdagochtend ondersteun ik de leerkrachten groep 6, 7 en 8 bij het vak
rekenen. Op 1 oktober ga ik met pensioen en sluit ik een onderwijscarrière van ruim 41
jaar af. De laatste 10 jaar op het Strabrecht College als docent wiskunde en teamleider.
Rekenen heeft altijd mijn aandacht gehad en als rekencoördinator heb ik mede het
rekenbeleid op het Strabrecht vormgegeven. Het is fijn dat De Parel gebruik wil maken van
deze expertise.
Ik ben van mening dat het vak rekenen meer is dan alleen maar sommetjes maken. Het is een aanzet tot logisch
denken en zorgt voor een solide basis bij het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs.
Al 35 jaar woon ik met plezier in deze wijk en mijn kinderen zijn hun schoolcarrière gestart op de Bergerhof, de
voorganger van deze school. Genoeg redenen dus om een bijdrage te leveren aan het rekenonderwijs op De
Parel.

Muziekles
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over muziekles door de combinatiefunctionaris in samenwerking
met de gemeente Heeze-Leende. Helaas gaat dit niet door; vanuit de gemeente zijn de gelden stopgezet en als
school kunnen we dit alleen niet financieren. We hebben wel een nieuwe digitale muziekmethode aangeschaft
waarmee leerkrachten aan de slag kunnen.

Open Podium
In verband met de richtlijnen rondom Corona hebben we besloten de open podia dit schooljaar voorlopig niet
door te laten gaan. In de aula is het onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden.

Ouderbijeenkomsten NT2
Afgelopen maandag is Rian Snijders weer gestart met de taallessen op onze school. Lijkt het je leuk om samen
met anderen (nog) beter Nederlands te leren? Zoek je een plek om al je taalvragen en vragen over school te
bespreken? Je bent van harte welkom om iedere maandagochtend van 8.30 uur tot 10.00 uur mee te doen. De
koffie staat klaar! Voor vragen kun je Ingrid mailen: ingrid.vanderkruis@eenbes.nl.

Kinderboekenweek
EN TOEN?
Tijdens de Kinderboekenweek® 2020
gaan we terug in de tijd. Boeken brengen
geschiedenis tot leven, waardoor de
wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees
spannende verhalen over ridders,
verplaats je in oorlogstijd of kom van
alles te weten over de Oudheid.

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het
lezen van boeken!
KINDERBOEKENWEEKGESCHENK
Het Kinderboekenweekgeschenk® 2020 wordt geschreven door Arend van Dam.
U kunt hem kennen van zijn boek De reis van Syntax Bosselman: Verhalen over de
slavernij. Met dit boek won hij de Archeon Thea Beckmanprijs 2018 en een Zilveren
Griffel in 2019. Ook De bromvliegzwaan en andere verhalen over onze taal viel dat jaar
in de prijzen: in 2019 werd het boek bekroond met een Vlag en Wimpel én met een
Zilveren Penseel voor de illustrator, Anne Stalinski.
U krijgt het Kinderboekenweekgeschenk cadeau van uw boekhandelaar bij aankoop
€12,50 aan kinderboeken.

PRENTENBOEK VAN DE KINDERBOEKENWEEK
De maker van het Prentenboek van de Kinderboekenweek
2020 is Mylo Freeman. U kunt haar kennen van haar boeken over het donkere
prinsesje Arabella.
Het prentenboek is vanaf de eerste dag van de Kinderboekenweek te koop
voor € 7,25.
HET LIED VAN DE KINDERBOEKENWEEK: EN TOEN?
Dans en zing lekker mee, thuis of in de klas!
Dans mee op het nieuwe lied van Kinderen voor Kinderen,
speciaal gemaakt voor de Kinderboekenweek.
We zingen over geschiedenis - van Cleopatra en Van Gogh tot
Albert Einstein - en over... jou! Wat ga jij doen om geschiedenis te
maken?
De nieuwe clip werd opgenomen in het Rijksmuseum in
Amsterdam.
Vanaf 7 september komt de songtekst en de dansvideo online.
Luister het lied hier:
https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s

Norlandia
Kanjers
Na de vakantie hebben we een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen bij de Kanjers.
Welkom Hamza, Jaylena, Julian en Ali. We hebben nu een gezellige, ondernemende groep.

Tijdens de dag van de leidster zijn we ontzettend verwend door de kinderen en hun
ouders. Heel lief. We waarderen dit enorm.
Verder zijn we allerlei dingen aan het ontdekken, die te maken hebben met ons
thema herfst. We hebben zelfs bezoek van 2 echte spinnen “hooiwagens” in onze
groep. Mooi om ze ook van dichtbij te bekijken. We kennen een versje over een
spin.

Kinderboekenweek in de bieb
EN TOEN? Kinderboekenweek, 30 september t/m 11 oktober 2020

TOEN? Kinderboekenweek, 30 september t/m 11 oktober 2020

Lijkt het jou leuk om met een tijdmachine naar vroeger te reizen? Rond te neuzen bij de Romeinen, grappen te
maken met de Grieken, mee te kijken in de Middeleeuwen? Dat kan! Tijdreizen bestaat al heel lang; door het
lezen van boeken. Tijdens de Kinderboekenweek, van 30 september t/m 11 oktober 2020, reizen we met z’n
allen naar het verleden. In dit nieuwsbericht lees je wat er allemaal in de Bibliotheek in Heeze te doen is tijdens
de Kinderboekenweek.
Film Dummie de Mummie voor kinderen vanaf 6 jaar
In deze film, die in de Grote Zaal in dorpshuis ’t Perron wordt vertoond, zie je hoe een eeuwenoude mummie tot
leven komt in het hier en nu en vrienden wordt met Goos Guts. Bezoek ook op vrijdag 2 oktober van 14.30 uur 16.00 uur deze filmvoorstelling naar het gelijknamige boek van Tosca Menten, helemaal passend bij het thema
van de Kinderboekenweek. In samenwerking met ’t Perron en Vrienden van de Bieb.
Superstructuren! voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
Waarom bouwden de Romeinen al zulke stevige bouwsels? En de Grieken van die enorme tempels? Heel lang
geleden maakten de mensen al stevige gebouwen die soms nu nog overeind staan. In de Kinderboekenweek
organiseert jouw bibliotheek in samenwerking met Mad Science een workshop over het bouwen van stevige
constructies.
Architectuur bestaat al heel lang! Alle voorwerpen om ons heen hebben een bepaalde vorm, maar welke van
deze vormen kun je het beste kiezen wanneer je een stevige brug of gebouw wil bouwen? Heel lang geleden zijn
hier al mensen over na gaan denken. Denk aan de Romeinen die heel veel bogen in hun bouwwerken
verwerkten.
Samen gaan we er op dinsdag 6 oktober van 15.30 uur - 16.30 uur, achter komen door te experimenteren met
eenvoudig materiaal zoals papier, maar ook met een natuurkundige kracht die voor stevigheid kan zorgen,
magnetisme. Deze opgedane kennis wordt gebruikt tijdens een groepswerk waarbij een Romeinse boog in
elkaar gezet moet worden. Is die van jouw groepje sterk genoeg om gewicht te dragen?
Kosten: € 5,00 / op vertoon van een geldige biebpas: € 3,00
Aanmelden via: www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten

Voorlezen in de Bibliotheek in Heeze voor kinderen van 2 tot 6 jaar
Kom ook op woensdag 7 oktober naar de Bibliotheek in Heeze om te luisteren naar prachtige voorleesverhalen.
De Kinderboekenweek staat in het teken van de geschiedenis. Ontdek de verhalen van vroeger in de boeken van
nu. Er zullen zowel peuter- als kleuterboeken worden voorgelezen.
Er zijn twee sessies achter elkaar, sessie 1 begint om 14.00 uur, sessie 2 begint om 15.00 uur. Aanmelden is niet
nodig, je kunt gewoon gezellig langskomen.
Muziek op Schoot voor je baby, dreumes of peuter
Kom op donderdag 8 oktober van 11.00 uur - 12.00 uur naar de Bibliotheek in Heeze, samen met je baby,
dreumes of peuter. Want we gaan zingen, bewegen en dansen op muziek en samen muziek maken in de
workshop Muziek op Schoot. Het thema is ‘EN TOEN?’! In deze workshop duik je samen met je kleintje met
verhalen, muziek en dans de geschiedenis in. Deelname aan deze workshop is gratis na aanmelding. Let op: er is
maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!
Deze workshop vindt ook in het Bibliotheekpunt in Leende (adres: De Huiskamer Dorpsstraat 67) plaats, op
donderdag 8 oktober van 9.30 uur - 10.30 uur
Kijk voor meer informatie en voor de aanmelding op: www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten
Ook in het Munttheater in Weert zijn allerlei activiteiten georganiseerd romdom De Kinderboekweek
https://www.munttheater.nl/agenda/kinderboekenweek-in-het-munttheater/

Halloween
Hoi Allemaal,
Wat een jaar hebben we achter de rug! Heel veel
leuke dingen konden niet plaatsvinden. Ook ik heb
besloten om de halloween-optocht van dit jaar
niet door te laten gaan. Er zijn verschillende
maatregelen waaraan we ons moeten houden. En
gezien de opkomst van de afgelopen jaren, in
toenemende mate, wat natuurlijk super is, ben ik
bang dat dit dus niet gaat lukken.
Ik had gehoopt deze beslissing niet te hoeven
nemen, maar het is niet anders!
Dus graag hoop ik dat jullie volgend jaar allemaal weer mee kunnen griezelen door de Engelse Tuin!
Heel veel liefs,
Bonnie van Eersel

