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VERJAARDAGEN 

De komende periode zijn jarig:  
Isa (groep 3) 
Nick (groep 6) 
Loes (groep 6) 
Suus (groep 2)   
 

BELANGRIJKE DATA 

 10-09: 18.30 uur -19.30 uur, Informatiemarkt groep 1 t/m 8  

 18-09: 11.00 uur, Voorstelling ‘Oorlogsgeheimen’ in de Schalm, groep 5 t/m 8 

 19-09:  Schoolfotograaf 

 10-10: Sport- en speldag, georganiseerd door groep 8 
 

INFORMATIE, vanuit mt 

Onze schoolafspraak voor de komende weken is: 
‘Op onze school is iedereen anders en ergens goed 

in’. 

 
Rectificatie jaarkalender 
In de jaarkalender staat de sport- en speldag, 
georganiseerd door de leerlingen van groep 8, 
ingepland op vrijdag 11 oktober. Deze is, in overleg 
met het team, verplaatst naar donderdagochtend 10 
oktober. Pas deze datum vast aan in uw agenda, u bent 
welkom deze dag aan te sluiten bij een van de 
activiteiten. Verdere informatie over de sport- en 
speldag wordt verzorgd door groep 8.  
 
Startgesprekken 
Binnenkort houden we onze startgesprekken. De kleuters starten al in de week van  
9 september. Denken jullie eraan om de ingevulde puzzels mee te brengen naar het 
gesprek? Uiteraard mogen ze ook eerder ingeleverd worden in de klassen.  
 
Enquête 
Afgelopen dinsdag heeft u, vanuit de schoolreiscommissie een vragenlijst ontvangen. 
We willen u vragen deze voor 27 september beantwoorden. Hoe meer ouders de 
vragenlijst invullen, hoe completer het beeld wordt.  
Alvast bedankt!  
De schoolreiscommissie 
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AVG 
Informatie en ICT zijn noodzakelijk in de uitvoering van het onderwijs. Omdat we 
met persoonsgegevens van medewerkers, leerlingen en anderen werken, is 
privacywetgeving (AVG m.i.v. 25 mei 2018) daarop van toepassing. Vorig schooljaar 
(of bij de inschrijving van uw kind) heeft u op een formulier uw voorkeuren rondom 
het delen van persoonsgegevens aan kunnen geven. Deze blijven ook het huidige 
schooljaar van kracht. Mocht u wijzigingen willen aanbrengen, dan kunt u deze 
mailen naar disselboom@veldvest.nl.  
 
Krentenbaard 
Op school zijn er kinderen met krentenbaard. Krentenbaard is een regelmatig 
voorkomende, besmettelijke huidinfectie die wordt veroorzaakt door een bacterie. 
Ziekteverschijnselen uiten zich meestal in het gezicht rond de neus of mond.   
  
Wat zijn symptomen van krentenbaard?  
De aandoening begint met het ontstaan van rode vlekken of bultjes in het gezicht, 
veelal rondom de mond en neusgaten. De bultjes ontwikkelen zich tot blaasjes 
gevuld met gelig vocht. Wanneer deze blaasjes opengaan, kunnen vochtige plekjes 
en geelbruine korstjes ontstaan. De huid kan jeuken of pijnlijk zijn. Naast de 
verschijnselen in het gezicht kunnen ook (grotere) plekken ontstaan op armen en 
benen. Een krentenbaardinfectie kan behandeld worden met een antibioticazalf, 
eventueel aangevuld met een antibioticakuur.  
  
Besmetting en preventie van krentenbaard  
De bacterie wordt veelal overgedragen door contact met het vocht uit de blaasjes 
van iemand met krentenbaard. Krabben aan krentenbaardplekken kan leiden tot 
besmetting via handen of bijvoorbeeld speelgoed. Daarnaast kan de bacterie 
overgedragen worden via hoesten of niezen. Krentenbaard is besmettelijk tot 2 
dagen na het starten van een antibioticabehandeling en/of totdat de blaasjes zijn 
opgedroogd. Kans op besmetting kan verkleind worden door goede hand- en 
hoesthygiëne. Het is daarom belangrijk dat kinderen zo min mogelijk aan de 
krentenbaardplekken krabben. Personen met krentenbaard kunnen gewoon naar 
dagverblijf, peuterspeelzaal, school of werk. Omdat tegen krentenbaard geen 
immuniteit ontstaat, kunnen mensen de aandoening meerdere keren krijgen.  
  
Voor meer informatie kijk op de website van het rivm.   
  
Advies van 'de Disselboom':  
Als school adviseren wij om de krentenbaard te behandelen en het kind bewust te 
maken van goede hygiëne, alvorens het kind naar school te laten gaan. Zit de 
krentenbaard bijvoorbeeld op de billen, adviseren wij om het kind thuis te houden. 
Besmetting gaat dan snel via het toilet.  
 
 

mailto:disselboom@veldvest.nl
https://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard
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Wecycle-inzamelactie  
Basisschool De Disselboom zamelt afgedankte apparaten in, in ruil voor een beloning 
met de scholen-inzamelactie van Wecycle 
Tot half november zamelen wij afgedankte kleine elektrische apparaten in en 
ontvangen daarvoor een beloning en een Wecycle Recycle Certificaat. Een echte win-
win situatie! De inzamelactie wordt georganiseerd door Wecycle, die tevens een 
bedrag doneert aan Stichting Jarige Job. Wecycle organiseert de inzameling en 
recycling van afgedankte kleine elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-
waste). 
Bij de Nieuwsbrief vindt u een bijlage waarin alle producten staan die ingeleverd 
mogen worden. 
 
Leefstijl 
In alle klassen zijn we weer gestart met de methode ‘leefstijl’. Dit is een methode 
gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De leefstijllessen zijn 
erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de 
moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen 
spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en 
met verschillen; zelf beslissingen durven nemen, en opkomen voor jezelf. 
Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s, die steeds uit vier lessen 
bestaan.  
Deze periode werken we aan het eerste thema: De groep? Dat zijn wij. 
In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze 
goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun 
leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen 
de groep.  
 
Bankjes groep 4 en 5 
Wij willen ‘Timmerfabriek Frank van 
Roij uit Goirle’ bedanken voor het 
maken van de bankjes in groep 4 en 
5!  
 
Schoolfotograaf donderdag 19 
september 
Let op! Voor de portretfoto wordt 
een witte achtergrond gebruikt. Houd 
dus rekening met de kledingkeuze én 
de schoenen (groepsfoto). Witte/grijze kleren komen minder mooi uit de verf, 
heldere kleuren werken natuurlijk altijd goed: ). 
De fotograaf gaat al meteen om 08.30 uur van start, voor groep 1/ 2 A geldt die dag 
dat ze meteen op de groepsfoto mogen. Maakt u a.u.b. gebruik van de 
kleuterinlooptijd van 08.20 tot 08.30 uur. 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Groep 8 2018-2019 
Vorig schooljaar ging de wandelvierdaagse helaas niet door, maar met een groot 
deel van de klas heeft ‘groep 8’ aan het begin van dit schooljaar toch nog mee 
kunnen doen.  
De leerlingen zijn beloond met de eerste prijs!  
 

 
 

Groep 1-2A 
We zijn gestart met het thema ik en de ander. Tijdens dit thema komen onder 
andere verschillende emoties aan bod. Dit koppelen we onder andere aan monsters. 
Ben je bang voor monsters? Bestaan ze echt? Zijn we allemaal bang voor dezelfde 
dingen? 
We maken familieportretten en vakantietekeningen. Ook hebben we al een 
verjaardagskalender en kronen geknutseld.  
De gouden weken staan ook centraal: welke regels en afspraken hebben we op 
school en in de klas? Deze hebben we visueel gemaakt met foto’s over de gouden 
regels.  
Volgende week starten we met de klank van de week. Als eerste is de letter m aan de 
beurt. Kinderen mogen eventueel spullen meebrengen van thuis die beginnen met 
deze letter.  
 
Groep 4 en 5  
Wij hebben de afgelopen weken gewerkt aan het thema van de jagers/verzamelaars 
en de boeren. We zijn naar het preHistorisch dorp geweest, waar we verschillende 
activiteiten hebben gedaan hoe het vroeger ging. Zoals graan malen maar ook 
kanovaren! In de klassen hebben we op de vrijdagen een knutselcircuit gedaan waar 
we onszelf als jager/verzamelaar of boer na hebben gemaakt, een dorp nabouwen 
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en schilderen met natuurlijke producten. Maandagmiddag waren we echte 
archeologen. Er zaten allemaal stukjes van een pot verstopt in het zand.  Het is ons 
allemaal gelukt om de potten weer heel te maken! 
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GEZONDE TRAKTATIES  

 
Voorbeeld om te trakteren 

Heeft u nog leuke ideeën die u graag wilt delen? 
Dan mag u dit mailen naar 
i.vandeven@veldvest.nl  
  
Prikker:  
Aan een prikker rijg je verschillende soorten fruit 
en groenten. Van een halve peer maak je het 
lijfje. Met papier maak je de ogen, snavel en 
poten.   
  

 Toegestane traktaties: Groente, Fruit 
Rozijntjes Ongezouten en ongezoete 
nootjes Soepstengels Een prikker met 

worst, kaas, groente en fruit  
 Naturel popcorn 

 
Uitgedeelde traktaties: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Groep 4: fruitvlinders           Groep 4: soepstengels                Groep 4 en 5: 
fruitrupsen 

en naturel popcorn 
 

mailto:i.vandeven@veldvest.nl
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Groep 4: komkommer cactussen 
 

 
Groep 5: hamburger en soepstengel frietjes 

NIEUWS EXTERNEN 

Beste ouders en kinderen van de Eerselse basisscholen, 
 
Op zondag 29 september a.s. is het weer zo ver; de jaarlijkse sportkampioenen 
huldiging van de gemeente Eersel.  
De afgelopen jaren zijn het aantal deelnemers aan deze huldiging helaas drastisch 
afgenomen. Heeft dat te maken met het feit dat er minder sport- en 
cultuurkampioenen zijn? Nee volgens onze cijfers niet. 
Wel lijkt het erop dat de verenigingen (en de vrijwilligers) het zo druk hebben, dat dit 
uurtje op zondag 29 september niet ook nog vrijgemaakt kan worden.  
Toch menen wij dat het voor de basisschooljeugd enorm leuk is om deel te kunnen 
nemen aan deze kampioenen huldiging. 
 
 Aan jullie de vraag om jullie “kampioenen” aan ons door te geven. Ook als een 
team/iemand/een talent, naar de opvatting van jullie, een zodanige prestatie heeft 
geleverd dat een huldiging op zijn plaats is, kunt je dat team/die persoon uiteraard 
ook aanmelden.  
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Deze prestatie mag in culturele of sportieve zin zijn. Je kunt hierbij dus denken aan 
het behalen van een muziekdiploma, het zijn van een podiumtijger, geen training of 
wedstrijd gemist hebben, geblesseerd raken en een bijzondere comeback maken, 
een jaar lang met Kleuter Click meegedaan of wat dan ook. Het woord kampioen is 
voor ons een zeer rekbaar begrip… 
 

 Kampioenen huldiging 
Wij ontvangen graag vóór 7 september 2019 via gemeente@eersel.nl   
-           naam/team (aantal personen) 
-           waarin kampioen geworden (team/individueel) 
-           hoeveel leiders/trainers de kampioen(en) begeleiden tijdens de huldiging 
 

 Awards 
Ook dit jaar worden er weer awards uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor een 
vereniging / sport/ culturele activiteit.  Dus ben jij of ken jij een 
begeleid(st)er,(groot)ouder of een van de clubmensen die één van deze awards 
verdient? Mail dan zijn of haar naam en de motivatie vóór 7 september 2019 naar 
gemeente@eersel.nl.   
 
De uitreiking van medailles en awards zal plaatsvinden op zondag 29 september a.s. 
bij de kiosk op de Markt in Eersel. Van 11.30 tot uiterlijk 12.30 uur, na de 
Sterrenstrand Kidsrun 
 
Met Sportieve Groet, 
Anne Roos, Joris Klerks, Benthe Schoenmakers, Freek Bijnen. 
Beweegteam de Kempen 
                                                                                                  

BIJLAGEN 
 Toegestane apparaten voor in de WeCycle-bakken  

 Nieuwsbrief Click 

 Programma Click 

 Click kleuterinfo brief 

 Kidsrun  
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