
 
 
 

Nieuwsbrief februari 2022 
 
Berichten nieuwste maatregelen rondom Corona 
Via Ouderportaal houden we jullie altijd op de hoogte rondom 
de updates van alle maatregelen. Het zou fijn zijn als jullie daar 
regelmatig op kijken. 
 

Executieve functies 
De term executieve functies is al vaker benoemd. Hiermee bedoelen we 
de vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed te kunnen leren 
en functioneren. We hebben daarvoor de metafoor van de boot al eerder 
benoemd (zie plaatje). 
Als team zijn we bezig om ons hier verder in te verdiepen. Dit doen we 
onder andere door te observeren in de klas en gericht naar de 
executieve functies te kijken. We krijgen hierbij hulp van deskundigen 
van buiten school. Zij helpen ons bij/met goed gericht kijken in de klas. 
In de klassen wordt op verschillende manieren gewerkt aan en met de 
executieve functies. Onder andere door spelletjes te spelen met als doel 
een bepaald onderdeel van de executieve functies te bevorderen. 
Bijvoorbeeld: ‘dirigentje’, het spel dat 1 kind 
dirigeert (een oefening voordoet) en de andere 
kinderen hem/haar nadoen. Hiermee oefenen 
de kinderen de executieve functie inhibitie 
(inhibitie helpt de kinderen om impulsen van 
binnenuit en prikkels van buitenaf te remmen, 
waardoor een kind eerst nadenkt voordat het 
iets doet). 
Thuis kunt u ook spelletjes spelen om de 
executieve functies te oefenen. In de bijlage 
een lijst met spelletjes per executieve functie. 
Het is altijd leuk en leerzaam om spelletjes te 
spelen met uw kind, maar u oefent dus ook de 
executieve functies. Heel veel plezier!  
 
Nationale voorleesdagen 
Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Van 26 januari tot en met 5 februari vinden de nationale voorleesdagen 
plaats. Het doel van de nationale voorleesdagen is het stimuleren van 
het voorlezen aan kinderen (die zelf nog niet kunnen lezen).   
Tijdens de nationale voorleesdagen staat het prentenboek van het jaar 
centraal. Dit jaar is dat ‘’Maar eerst ving ik een monster’’ van auteur 
Tjibbe Veldkamp en illustrator Kees de Boer. Dit prentenboek is 
beschikbaar in meerdere talen.   

Agenda februari 

11-02: groep 1 t/m 4 middag vrij 

14-02: MR vergadering 

15-02: Leerlingraad 

16-02: Inloopochtend? 

23-02: groep 1 t/m 7 rapport mee 

23-02: Nieuwsbrief maart 

25-02: Carnaval 

25-02: groep 1 t/m 8 middag vrij  

28-02 t/m 04-03 Voorjaars-vakantie 

26-01: Nieuwsbrief februari 

28-01: Studiedag gr.1 t/m 8 vrij 

 

Bijlagen: 

• Spelletjes Executieve 

functies 

• Flyer Musical4Daagse 



 
 
 
In de kleutergroepen wordt er veel voorgelezen door de leerkrachten. 
Natuurlijk besteden wij tijdens de nationale voorleesdagen ook aandacht 
aan voorlezen thuis. Doet u thuis ook mee?   
Meer informatie is te vinden op deze 
website: https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen  
 
Carnaval 2022   
Over een maand is het alweer Carnaval! Wij willen er samen met de 
kinderen een gezellig en onvergetelijk feestje van maken. In de week 
van carnaval is het iedere dag weer een ander feestje  

• Maandag 21 februari: Recht uit je bed dag! Lekker in 
je pyjama of huispak en sloffen naar school. (Vergeet niet je 
schoenen en warme kleding voor het buitenspelen)  

• Dinsdag 22 februari: Achterstevoren dag. Trek je kleding 
achterstevoren of binnenstebuiten aan. Die dag zal er op school 
ook veel achterstevoren gebeuren.   

• Woensdag 23 februari: Spelletjes dag. De kinderen mogen 
een spel meenemen van thuis!  

• Donderdag 24 februari: RegenBOOG dag. Trek felle of vrolijke 
kleding aan.  

• Vrijdag 25 februari: Carnaval! De kinderen mogen verkleed 
naar school komen. Kleine spulletjes, confetti e.d. blijft thuis.  

 Wij hebben er zin in! ALAAAAAAF!   
 
Nieuws van de Ouderraad 
Op 18 januari 2022 vond het jaarlijkse openbare overleg van de 
Ouderraad (OR) plaats. Helaas ook nu een digitaal overleg. Toch waren 
we blij te zien dat er een aantal ouders zich aangemeld hadden en 
aanwezig waren bij het overleg.  
Wij hebben een presentatie gehouden om ons als OR voor te stellen en 
uit te leggen wat we precies doen. Vooral ook omdat we nieuwe leden 
zoeken. 
Ook hebben wij in dit overleg uitleg gegeven over de financiën en laten 
zien wat er vorig jaar uitgegeven is. Hoewel de activiteiten vanwege de 
maatregelen niet allemaal plaats hebben kunnen vinden zijn er uiteraard 
toch kosten gemaakt. We hebben laten zien hoe we op de langere 
termijn de financiën gepland hebben. Het voorstel van de OR om 
ingaande schooljaar 2022-2023 de ouderbijdrage met € 2,00 op te 
hogen naar € 31,00 (bij automatische incasso), is goedgekeurd. 
Door juffrouw Oxana is kort verteld wat er aan activiteiten 
plaatsgevonden hebben. Helaas konden ouders niet mee in de 
commissies vanwege de maatregelen en zijn veel activiteiten door de 
leerkrachten opgezet. 
Na een korte vragenronde werd het overleg afgesloten. 

https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen


 
 
 
Mocht je belangstelling hebben om onderdeel van de ouderraad uit te 
maken, laat het dan aan één van ons weten. Kijk eventueel tijdens een 
volgend overleg een keer mee om te zien wat er van je verwacht wordt. 
Wij verwelkomen jullie graag! 
Groet Nicole, Patricia, Linda en Dorian 
 
Bericht van Bureau Jong voor alle kinderen van gescheiden ouders 
Goed nieuws! 
Dit schooljaar willen we gaan starten met groepsbijeenkomsten voor 
ALLE kinderen van gescheiden ouders uit groep 1-2 en groep 3 t/m 
groep 8. Het maakt niet uit of het gaat om een recente scheiding of dat 
de scheiding al langer geleden is. Voor alle kinderen is het prettig om 
een plek te hebben om zijn/haar verhaal te doen. Dit gebeurt onder 
professionele begeleiding in een groep met 6-8 lotgenoten op een 
vertrouwde plek, namelijk op de eigen school. 
Het is een GRATIS aanbod, na schooltijd. 
We hebben van beide gezaghebbende ouders toestemming nodig, wat 
geheel digitaal geregeld kan worden via onze website. 
https://www.bureaujong.nl/groepstraject-formulier 
Onderstaand filmpje geeft een goede indruk van het groepsaanbod van 
Bureau Jong en wat het kinderen en ouders op kan leveren. 
Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c 
Voor meer info zie: www.bureaujong.nl 
Heb je vragen over ons aanbod, dan kun je hiervoor terecht bij onze 
contactpersoon van De Boog, Karlijn Eikenaar. 
Natuurlijk mag je ons ook altijd bellen of een e-mail sturen met jouw 
vragen over de inhoud van het traject. 
Fijne dag! 
Ans en Susanne 
Bureau Jong 
 
KOREIN 
Even voorstellen 
Daniëlle 
Hallo allemaal! Ik ben Daniëlle ten Rouwelaar, 43 jaar en ik woon samen 
met mijn man Chul en onze drie dochters in Eindhoven. Na jaren bij een 
zorgverzekeraar te hebben gewerkt, heb ik drie jaar geleden besloten 
om me te laten omscholen tot pedagogisch professional. Afgelopen 
zomer heb ik mijn diploma behaald en op dit moment werk ik bij Korein 
Marseillelaan. Omdat ik graag wat dichter bij huis wilde werken ben ik 
gaan rondkijken en kwam ik terecht op deze locatie. Meteen sprak de 
open sfeer en omgang met de kinderen me aan. Ik vind het ontzettend 
belangrijk dat er vanuit het kind gedacht wordt, ben graag buiten en hou 
van gekke dansjes en gezelligheid. Naast mijn werk en gezin hou ik van 
lezen, het liefst verhalen van ontdekkingsreizigers, en van koken. In het 

https://www.bureaujong.nl/groepstraject-formulier
https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c
http://www.bureaujong.nl/


 
 
 
weekend kun je mij en de meiden in de keuken vinden waar we soepen, 
loempia’s en stoofpotten maken. En eten natuurlijk!  
Tot snel! 
Groetjes, Daniëlle 
 
Lisette 
Hallo allemaal, Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is 
Lisette en ik ben 26 jaar. Per 27 december verhuis ik uit Franeker 
(Friesland) en ga ik samenwonen in Hamont-Achel. In 2019 heb ik mijn 
opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond. Daarna ben ik 
twee jaar werkzaam geweest in de kinderopvang in Sneek. In het eerste 
jaar heb ik als invaller op verschillende groepen gewerkt. Het jaar 
daarna werkte ik vast op een peutergroep, deze leeftijd van kinderen 
vind ik het meest uitdagend. Hiernaast werkte ik ook als invaller op een 
buitenschoolse opvang groep. Zeventien januari begin ik als 
pedagogisch medewerker op de peutergroep. Ik kijk uit naar een nieuw 
avontuur met uitdagingen en wil ik graag iedereen leren kennen. Zijn er 
vragen, stel ze gerust en graag tot snel.  
Met vriendelijke groet, Lisette Lopez 
 
Parktheater Eindhoven, Musical4daagse  
STAP 4 DAGEN DE MAGIE VAN HET PARKTHEATER EINDHOVEN 
IN 
De theaters mogen weer open en hoe fijn is dat! Volgens de De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het nu officieel: het actief of 
passief beleven van kunst bevordert de gezondheid. De kracht van 
theater belangrijker dan ooit in deze lastige corona tijd voor de kinderen. 
Deze carnavalsvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar weer even 
stralen op het toneel van het theater. 4 dagen zingen, dansen en 
acteren, dat ga jij doen tijdens De Musical4daagse. 
De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen vanaf zes jaar 
stimuleert hun eigen talenten te ontwikkelen. Met iedere groep maken 
de docenten binnen vier dagen een musical. 
De Musical4daagse zorgt ervoor dat de kinderen (en de ouders) zich 
bewust worden wat theater kan betekenen. Maar dat niet alleen, 
iedereen die meedoet met De Musical4daagse krijgt een ervaring om 
nooit meer te vergeten. Als de kinderen later het theater binnen stappen 
zullen ze altijd aan het moment denken wanneer zij op het toneel 
stonden tijdens De Musical4daagse. 
De Musical4daagse is voor iedereen vanaf 6 t/m 12 jaar. Voor jou en 
voor je ouders een unieke ervaring. En dat is bijna net zo cool als het feit 
dat De Musical4daagse samenwerkt met ruim 15 theaters in heel 
Nederland. In elke vakantie, 4 dagen zingen, dansen en acteren. 
Je hebt geen ervaring nodig. Het theater is voor ieder kind. 
Zie jij jezelf daar al staan? 



 
 
 
Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta jij op het toneel in de 
spotlights. Het publiek kijkt naar je en het is muisstil… En dan, het 
applaus… Het lijkt wel magisch. 
www.musical4daagse.nl/eindhoven 
Wat is belangrijk om te weten? 
- 3 t/m 6 maart 2022 Parktheater Eindhoven 
- 09:00 tot 14:00 
- 6 t/m 12 jaar 
- 4 dagen zingen, dansen en acteren 
Deelname bedraagt €143,95 voor vier dagen 5 uur les. Ouders met een 
laag inkomen kunnen een beroep doen op onze 
samenwerkingsfonds Jeugdfonds Sport & Cultuur.  Zie ook de flyer in 
de bijlage. 

http://www.musical4daagse.nl/eindhoven

