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VERJAARDAGEN 

De komende periode zijn jarig:  
Anne (groep 3) 
Isa (groep 5) 
Rens (groep 3) 
Hidde (groep 2) 
Cas (groep 6) 
Liv (groep 4) 
Nina (groep 6) 
 

BELANGRIJKE DATA 

20-9 Juffendag groep 4 en 5 
24-9 Start kinderpostzegelactie 
25-9 Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 
26-9 Laatste dag voor het invullen van de enquête over de schoolreis 
27-9 Mad Science promotieshow groep 3-8 
30-9 Leerkrachtendag groep 6-7-8 
2-10 Start kinderboekenweek 
4-10 Grote wetenschapsdag groep 5-6-7-8 
10-10 Sport en speldag georganiseerd door groep 8. Naar school tot 14.30u 
11-10 Kinderen naar school tot 12.30u 

 

INFORMATIE, vanuit mt 

Onze schoolafspraak voor de komende 
weken is: 
‘Op onze school geven we elkaar 
complimentjes’  
 

Informatiemarkt 
We willen jullie allemaal bedanken voor de 
interesse tijdens deze avond. Mochten er 
nog vragen zijn naar aanleiding van de 
verzonden informatieboekjes kunt u deze 
aan de betreffende leerkracht stellen. 
 
Te laat komen 
Op school hebben we de afspraak gemaakt dat als kinderen 5 keer te laat zijn 
gekomen er een gesprek wordt aangegaan met ouders. De meldingen komen in 
parnassys te staan, deze kunt u via het ouderportaal altijd inzien.  
 
Bedankje kermiskaartjes 
Wij willen alle sponsoren hartelijk bedanken voor het sponsoren van de 
kermiskaartjes! 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2A 
We zijn op zoek naar lunchouders die het leuk vinden om af en toe mee te komen 
helpen tijdens de lunch. Het rooster hangt op onze deur. Hopelijk tot snel! 
 
Groep 3 
Groep 3 heeft bij het leren lezen eens nader naar de dieren gekeken. Er waren veel 
dierenknuffels in de groep en zelfs een echt struisvogelei. Als afsluiting hebben de 
kinderen samen drie collages gemaakt over dieren op het land, in de lucht en in het 
water.   
 
Leerlingenraad 
Nieuwe leden: Sam, Loïs, Stan en Gilano  
 
Er komt een guiness world records boek met de records van de kinderen erin. En 
tussen de lessen door komen in groep 6-7-8 kortere ontspanningen. Isa en Doortje 
hebben een nieuwe ideeënbus gemaakt. Deze is tijdens de informatiemarkt 
gepresenteerd aan ouders in halte 21. Er lagen op een tafeltje briefjes bij waar je 
ideeën op kon schrijven. De nieuwe ideeënbus staat in halte 21. 
 
Groep 6-7-8 democratiespel 
Het democratiespel is een spel waarin groep 6-7-8 zelf een vrijdagochtend mocht 
bedenken. Er moest wel rekenen en taal in zitten maar de rest mochten we zelf 
bedenken. Er waren 11 politieke partijen iedereen mocht een naam verzinnen. Er 
waren posters om kinderen over te halen om op die groep te stemmen (democratie). 
We mochten zelfs met een rood potlood stemmen en er was een Tweede Kamer. Je 
mocht een les kopen (iedere partij kreeg een budget) maar ook zelf bedenken en 
maken. Je mocht kinderen overtuigen om die partij te stemmen je mocht een praatje 
houden maar je mocht ook een PowerPoint maken. 
 
Geschreven door Raff uit groep 7 en Sven uit groep 8. 

SCHOOLTHEMA 

De komende weken staat het thema ‘in de ruimte’ centraal. Onder dit kopje plaatsen 
de clusters informatie over hoe er met het thema wordt gewerkt.  
 
Groep 1-2 
We zijn deze week gestart met het thema in de ruimte. We hebben een brief 
ontvangen van een ruimtewezen dat gestrand is in het bos hier vlakbij. Hij vraagt ons 
om hulp nu zijn voertuig niet meer te gebruiken is...... 
Als letter van de week staat vanaf deze week de r van ruimte centraal. Kinderen 
mogen eventueel weer materialen meebrengen die beginnen met deze klank voor 
op onze lettertafel.  
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Ook mogen andere materialen die te maken hebben met het nieuwe thema ‘in de 
ruimte’ meegebracht worden. 
 
 

ACTIVITEITEN 

Kinderboekenweek  
De Kinderboekenweek is dit jaar van 2 t/m 13 oktober. Het thema is “Reis mee!”   
Samen met alle groepen starten we deze week, op woensdag 2 oktober in de 
culturele zaal, met een korte opening.  Ouders zijn daarbij van harte welkom.  
Na de opening organiseert iedere groep zelf activiteiten rondom het thema. 
 
Bibliotheek De Kempen organiseert allerlei activiteiten rondom de 
Kinderboekenweek zoals bijvoorbeeld een Reis Mee! markt, theatervoorstellingen 
en voorleesuurtjes. 
Nieuwsgierig geworden? Klik dan hier. 
Ook de bijlage “Nieuwsbrief bibliotheek De Kempen” is zeker de moeite waard om te 
lezen. Er staat informatie in over onze nieuwe lees-/mediaconsulent, de 
Kinderboekenweek, DigiBiebLab en de Dyslexie Community. 
 

 
 
  

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  

  

Dolfijnen: 

Snijd de banaan doormidden. Aan de onder- of bovenkant maak je een klein sneetje. 

De halve banaan plaats je in een bekertje en je tekent oogjes op de banaan. Je 

versiert het rondom met fruit, bijvoorbeeld blauwe druiven.  

https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/kinderboekenweek-2019.html
mailto:i.vandeven@veldvest.nl
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Toegestane traktaties: 

 Groente  

 Fruit  

 Rozijntjes  

 Ongezouten en ongezoete nootjes  

 Soepstengels  

 Een prikker met worst, kaas, groente en fruit  

 Naturel popcorn 

 

NIEUWS EXTERNEN 

 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
 

 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De 
Disselboom, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
 
 
We starten met een spectaculaire science show op 27-9-2019. 
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De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, 
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de 
kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   
 

 
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie. 
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs 
een echte raketlancering. Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en 
ontdek dat alledaagse materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte. 
Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over 
laboratoriumtechnieken. Maak kennis met atomen en chemische reacties. Waarom 
we onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen. Zet je 
veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren. 
 
 
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: 
Woensdag 23-10-2019 
Woensdag 30-10-2019 
Woensdag 6-11-2019 
Woensdag 13-11-2019 
 

 
Starttijd: 12:45 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met:  
Deelname bedraagt € 52,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science 
polsbandje. 
                                                                                                  

BIJLAGEN 

 Nieuwsbrief bibliotheek De Kempen 

KOPIJ 

Kopij s.v.p. inleveren voor het volgende nummer van de digitale Nieuwsbrief uiterlijk 
op 30-09-2019 bij de redactie, bij voorkeur per e-mail. 

Colofon: 
Copyright Basisschool de Disselboom 
Eindredactie: managementteam 
Telefoon: 040-2051580 
e-mail: disselboom@veldvest.nl 

 
 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant
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