Agenda opktober:
05-10: studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
09-10:groep 1 t/m 4 middag vrij
14-10: oudergesprekken groep 8
15-10: oudergesprekken groep 8
16-10: Viering (zonder ouders!)
19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie
28-10: Nieuwsbrief november
Bijlagen:
• Je kind op internet
• Flyer webinar Social Media
• Musical4daagse, herfstvakantie
• Halloween kleurplaat
• Oproep pleegzorginformatieavond

Nieuwsbrief oktober 2020
Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is inmiddels alweer in volle gang en er wordt door
iedereen hard gewerkt, fijn gespeeld en veel geleerd. We vonden het
erg fijn om alle ouders, in kleine groepjes, in school te zien tijdens de
informatieavond. De leerkrachten en volgens ons ook de ouders
hebben deze avond heel waardevol gevonden. We proberen alles voor
de kinderen zo goed mogelijk door te laten gaan, ondanks dat de
corona situatie er niet beter op wordt. De extra maatregelen die
afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie zijn verteld, hebben voor
ons op dit moment geen grote gevolgen. Hieronder nog een paar
belangrijke zaken op een rijtje:
• We houden ons allemaal aan de 1,5m afstand maatregel en
vragen ouders dit onderling ook te doen. Houd alsjeblieft afstand
van elkaar op het plein.
• Verzoek aan de ouders die hun kinderen naar het kleuterplein
wegbrengen/ophalen: houd afstand van de leerkracht. Blijf
alsjeblieft buiten het witte vierkant dat op de tegels geverfd is.
Houd alsjeblieft ook de looproute (het rondje om de school) aan.
• Ouders mogen helaas nog steeds niet zomaar school
binnenlopen. We voeren zoveel mogelijk gesprekken via de
telefoon. Op afspraak vinden er een aantal gesprekken op school
plaats.
• Onze studiedag a.s. maandag 5 oktober gaat gewoon door, maar
de invulling daarvan is natuurlijk corona-proof. Het team is die
dag aan het werk, maar er is geen gezamenlijke bijeenkomst of
vergadering. De kinderen zijn maandag 5 oktober vrij.
Laten we hopen dat we samen corona weer snel terugdringen! We
rekenen wederom op ieders medewerking!
Team Kindcentrum De Boog
Ouderhulp gezocht Sinterklaas
Normaal gesproken vragen we aan het begin van het schooljaar welke
ouders willen helpen met de evenementen op school. Dat gaat er dit jaar
natuurlijk een beetje anders uitzien in verband met de RIVM
maatregelen. We zullen hulp vragen aan ouders waar dat mogelijk is
maar we plannen geen bijeenkomsten samen in de school.
Nu zoeken we voor vrijdag 13 november een aantal ouders die kunnen
helpen met het versieren van de school voor Sinterklaas. Het versieren
zal van 08:30 tot ongeveer 10:30 duren. Mocht u in de gelegenheid zijn
te kunnen helpen kunt u zich vanaf 1 oktober inschrijven via het
ouderportaal.
Alvast bedankt! Groetjes van de Sinterklaascommissie

Even voorstellen Korein
Aniek
Hoi hoi!
Ik ben Aniek van der Velden, 20 jaar en woon in Veghel. Vanaf 14
september kom ik het team van Kinderopvang versterken op de verticale
groep. Ik heb het afgelopen jaar ook op een verticale groep gestaan
binnen een ander bedrijf en heb heel veel zin om nu binnen Korein te
mogen werken.
Ik kijk er naar uit om iedereen te leren kennen en als je iets van mij wilt
weten mag je dat altijd komen vragen!
Jessie
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jessie Arts en vanaf 15 oktober ben ik werkzaam op de
verticale groep.
Om elkaar wat beter te leren kennen stel ik mijzelf alvast even aan jullie
voor. Ik ben 24 jaar oud en woonachtig in Oostrum (bij Venray). In mijn
vrije tijd speel ik graag spelletjes, ga ik hardlopen of rustig een filmpje
kijken op de bank. Ook ga ik graag leuke dingen doen samen met mijn
vriend of met vriendinnen.
In 2019 ben ik afgestudeerd als pedagoog aan de Fontys in Eindhoven.
In februari ben ik begonnen bij Korein in de flexpool. Het afgelopen half
jaar heb ik ervaring opgedaan op veel verschillende pleinen en heb ik
met veel verschillende leeftijdsgroepen mogen werken.
Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan op de verticale groep en
hoop jullie allemaal snel te mogen ontmoeten.
Groeten, Jessie Arts
Je kind op internet 1
TikTok, Insta, Liken, Vloggen, je hebt je kind er ongetwijfeld ooit over
horen praten. Soms snap je waar het over gaat, soms ook niet. 44% van
de ouders maakt zich weleens zorgen over het mediagebruik van hun
opgroeiende kinderen. Bijna net zoveel ouders zouden graag hulp
krijgen bij de mediaopvoeding.
Natuurlijk besteden wij op school aandacht aan deze onderwerpen.
Maar we kunnen ons goed voorstellen dat u zelf ook wel eens vragen
heeft, vragen niet kan beantwoorden, nieuwsgierig bent, twijfelt of u wel
het juiste doet. In de bijlage heeft u een 4-tal websites waar u of uw kind
terecht kan.
Doe er uw voordeel meel. Scan de QR-code met uw telefoon of gebruik
de link.

Je kind op internet 2
Hoezo, geen wifi?!
WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN WERELD VAN SOCIAL MEDIA
EN INTERNET
Op maandag 2 november organiseert GGD Brabant-Zuidoost een gratis
webinar over opvoeden in een wereld van social media en internet.
Specialist mediaopvoeding Evelyn Verburgh van Bureau Jeugd & Media,
neemt ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Deze
avond is speciaal voor ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de
basisschool. (zie bijlage)
Kom jij ook? Meld je aan via www.ggdbzo.nl
Musical4daagse
Deze herfstvakantie wordt De Musical4daagse georganiseerd in het
Parktheater Eindhoven. De Musical4daagse is ontwikkeld voor kinderen
vanaf 6 jaar om kennis te laten maken met musical. Samen met het
Parktheater Eindhoven proberen wij zo veel mogelijk kinderen het
theater binnen te krijgen op een laagdrempelige manier. 4 dagen zingen,
dansen en acteren met op de laatste dag een presentatie voor de
ouders. Het is voor de kinderen een unieke kans om aan hun
zelfvertrouwen, samenwerking en talent te werken! Zie ook de bijlage.
Hierbij ook een Video voor een
impressie: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc
Met vriendelijke groet,
Caroline Leardini
Oprichter Musical4daagse
Bericht van ORKA over Halloween
Beste Halloween-ers!
In deze bijzonder tijd krijgen we helaas geen veilige Halloweentocht
geregeld. Maar we slaan Halloween natuurlijk niet over! Speciaal voor
jullie hebben we een kleurplaat waar je prijzen mee kunt winnen! Deze
kleurplaat vind je in de bijlage. Lever de kleurplaat in vóór 29 oktober in
de brievenbus van Orka, Broekakkerseweg 1. Dan komen we 30 oktober
tussen 18.00 en 20.00 uur de 10 winnaars een prijs thuis brengen!
Liefs, ORKA
Oproep pleegzorginformatieavond Eindhoven
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig
is; wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk)
niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk.
Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg naar een
(bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past
niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard

nodig. Ook in Eindhoven. Heb jij weleens nagedacht of pleegzorg iets is
voor jou?
In de bijlage vind je meer informatie over de pleegzorginformatieavond
op dinsdag 13 oktober aanstaande.
Geen doorgang activiteiten 100 jaar Eindhoven
Hoi allen,
Door de nieuwe coronamaatregelen, zojuist bij de persconferentie,
hebben we besloten om de ‘100 jaar Eindhoven sportdagen’ niet door te
laten gaan. Kunnen jullie dit op jullie scholen verder verspreiden zodat
de kinderen niet naar de locaties komen? Deze week stonden er nog
sportdagen op 3 locaties gepland:
• Dinsdag locatie Sportpark Hondsheuvels (Woensel Zuid)
• Woensdag locatie Sportpark Dommeldal zuid (vv Gestel)
• Donderdag locatie Sportpark Strijp (vv Brabantia)
Dank voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
Vincent van den Groenendaal
Sportregisseur Jeugd en Onderwijs | Sector Ruimtelijke Uitvoering |
Eindhoven Sport
v.vd.groenendaal@eindhoven.nl | 06-55269916 | eindhovensport.nl |
Werkzaam dinsdag t/m vrijdag
Even voorstellen Lumens
Mijn naam is Karin Lasaroms. Ik werk bij Lumens als pedagogische
ondersteuner.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen.
Door de manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren.
Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te
ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je de Nederlandse taal nog niet goed
beheerst. Of je hebt vragen over de opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld
over wat je mag verwachten op welke leeftijd, wat kan je doen als een
kind niet luistert of hoe ga je om met social media. Met dit soort vragen
kan je bij mij terecht om samen een antwoord te vinden.
Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een
voorziening uit de sociale basis en is dus gratis voor ouders. We hebben
geen wachtlijsten.
Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind
en je hebt alledaagse vragen over je kind? Dan kun je contact opnemen
met mij en dan kijken we samen wat nodig is.

Hartelijke groet,
Karin Lasaroms
Pedagogisch ondersteuner Lumens
Tel: 0651056222
k.lasaroms@lumenswerkt.nl | www.lumenswerkt.nl

NIEUWSGIERIG? Naar hoe wij werken. Klik dan op deze link (
filmpje)
Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat.

