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Toekenning subsidie i.v.m.
Corona-achterstanden
Afgelopen week hebben wij de bevestiging gekregen dat we vanuit het ministerie gelden
ontvangen, om in te zetten voor de achterstanden die in de afgelopen eerste coronaperiode
ontstaan zijn. Er zitten wel verschillende voorwaarden aan de inzet van de gelden. Ze zijn bedoeld
voor dit schooljaar.

Even voorstellen:
Nieuw lid Kindcentrumraad
Als nieuw LOC-lid in de Kindcentrumraad
wil ik me even voorstellen. Ik ben Diana Rovers
en woon sinds 2 jaar met mijn man Jasper en onze
3 kinderen in Boekel. Onze zoon Daan zit 2 ochtenden op
Peuterwerk. Vinz en Sophie gaan 1 dag in de week naar de
voorschoolse- en naschoolse opvang, BSO octopus en BSO
Neptunus.
Namens de ouders neem ik deel aan de Kindcentrumraad.
Heeft u vragen of opmerkingen die ik mee kan nemen, dan hoor ik
dat graag van U.
Groet,Diana

kalender
Peuters en kleuters ontmoeten elkaar

11 november
Studiedag
Alle schoolkinderen vrij

13 november
Rapport mee naar huis
groep 8

16 t/m 18 november
De tandartswagen staat bij
school

17 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 8

19 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 8

24 november
Sinterklaas op het KC

2 december
Kindcentrumraaad
vergadering 20.00 u.

4 december
Surprise groep 6 - 8

15 december
Kennismaking instromers
kleuters

18 december
Kerstviering

21 december t/m 1 januari
Kerstvakantie

De tandartswagen- de Dental Car – komt
naar Boekel
Van maandag 16 t/m woensdag 18 november staat de tandartswagen
van Dental Car in Boekel bij onze scholen. Maandag en dinsdag vanaf
halverwege de ochtend.
Op pagina 4 vindt u meer informatie over de Dental Car, ook hoe u uw
kind kunt aanmelden.
Als uw kind ingeschreven staat ontvangt u automatisch een oproep.

Blink onze nieuwe wereldoriëntatie methode
Voelen maar…
Kinderen uit groep 7a doen proefjes met hun zintuigen.

Proef de appel of peer:
éen keer proeven met de neus en ogen dicht en 1 keer
proeven met alleen de ogen dicht.
Merken ze verschil?

Wat zie jij op/in elke afbeelding?
Herken de geur.

Sinterklaas in Boekel en Venhorst.
In verband met de maatregelen omtrent COVID 19 is er dit jaar een aangepaste ontvangst voor
Sinterklaas en zijn pieten in Boekel en Venhorst.
Op zondag 15 november doet de BLOK hiervan verslag. De uitzending is te volgen bij alle providers
die uitzenden op het glasvezelnetwerk en wordt ieder HEEL uur herhaald. Ook is de uitzending
blijvend te volgen op YouTube Blok tv.
Omdat Sinterklaas dit jaar niet alle kinderen tegelijk kan ontvangen, gaan alle kinderen van de
basisschool en peuterspeelzalen in Boekel en Venhorst in hun eigen groep een mooie kleurplaat of
gedicht maken voor de Sint. Op de scholen staan speciale brievenbussen waar alle werkjes in
gepost kunnen worden en zo bij de Sint bezorgd gaan worden.
Voor de kinderen die nog niet naar school gaan of buiten Boekel of Venhorst op school zitten staat
er zo’n speciale brievenbus bij de winkel “Veel voor Weinig” op het St. Agathaplein in Boekel of bij
Coop Kanters aan het Kerkpad in Venhorst waar de kleurplaat uit “Weekblad Boekel Venhorst” of
een eigen werkje in gepost kan worden.
We wensen iedereen een fijne Sinterklaastijd.
Werkgroep Sinterklaasintocht Boekel en Venhorst
Comité Boekel – Venhorst.

peuterwereld

Peuters en kleuters ontmoeten elkaar

Vrijdagochtend voor de herfstvakantie hebben de peuters en de groepen 1 en 2
letterlijk de deuren opengezet van hun lokaal. Alle peuters en kleuters mochten bij
elkaar gaan werken. Dus de peuters mochten naar de kleuters en andersom. Wat
leuk om te zien hoe ze dan met elkaar omgaan. Broertjes en zusjes die elkaar
opzoeken, maar ook buurkinderen die elkaar kennen of ....
De kinderen waren allemaal leuk aan het spelen met elkaar en ze
lieten elkaar ook zien wat ze allemaal gedaan hebben tijdens het
thema dino's, want daar hadden alle kleutergroepen over gewerkt,
maar ieder op zijn eigen manier.
Er kwam een kind van groep 1 binnen in een lokaal van groep 2 en
zei: "Wauw, wat een groot dinopark. Mag ik daar ook mee spelen?"
Hoe leuk is dat voor een kind van groep 2 om te horen dat andere
kinderen het super mooi vinden wat je gemaakt hebt en dat ze er
ook nog mee willen spelen. Of als je ziet dat er samen met peuters
en kleuters een toren gebouwd wordt en dat je er samen voor moet
zorgen dat hij niet omvalt. Heerlijk om die samenwerking van die
kinderen te zien. Het was een leuke en leerzame ochtend voor alle
kinderen en zeker voor herhaling vatbaar.

wist u dat...
• De groepen 3 het thema van de leesmethode Lijn 3 ‘smakelijk eten ‘hebben afgesloten?
• Er heerlijke gezonde broodjes gemaakt zijn tijdens de handarbeidles ?
• Er bovendien een heuse kookworkshop voor ze was georganiseerd?

De Dental Car komt weer
naar school
De Dental Car van JTV Mondzorg voor kids komt binnenkort weer naar school. Alle kinderen die bij
ons staan ingeschreven krijgen een oproep. Is uw kind nog niet ingeschreven, meldt uw kind dan nu
nog aan voor een afspraak in de Dental Car.
Welkom vanaf het eerste tandje
Een gezond gebit is een kostbaar bezit. Om een mooi gezond gebit te krijgen en te houden, is het
belangrijk dat uw kind al op jonge leeftijd naar de tandarts gaat. Hoe eerder uw kind leert tanden en
kiezen goed te verzorgen, hoe gezonder ze blijven en hoe minder de tandarts hoeft te doen.
Bovendien ervaren jonge kinderen dat het heel gewoon is om naar de tandarts te gaan. Zij groeien op
met de tandarts. Kinderen zijn van harte welkom in de Dental Car zodra het eerste tandje doorbreekt
totdat zij achttien jaar zijn.
JTV Mondzorg voor kids
Bij JTV Mondzorg voor kids draait alles om kinderen. Belangrijk is dat uw kind zich bij ons op zijn
gemak voelt. Bij ons werken tandartsen, kindertandverzorgenden, mondhygiënisten en
(preventie)assistenten die bewust hebben gekozen om met kinderen te werken. Zij doen dat met
veel plezier en geduld. Bovendien hebben zij veel ervaring met het melkgebit én het blijvende gebit.
Preventie staat voorop
Preventie, het voorkomen van gaatjes, staat bij ons voorop. Daarbij hoort twee keer per jaar controle
van het gebit in de Dental Car (het liefst samen met uw kind(eren)), tips om het gebit optimaal te
verzorgen, voedingstips én het nemen van preventieve maatregelen, zoals sealen en een
fluoridebehandeling. Daarnaast wordt er naar de stand van de tanden gekeken, zodat uw kind tijdig
naar de orthodontist kan worden doorverwezen. Hierdoor helpen wij kinderen en jongeren om hun
gebit gezond te houden.
Geen kosten
Voor kinderen van 0 tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering controles en bijna alle behandelingen.
Uw behandelaar informeert u tijdig over eventuele kosten die niet onder de vergoeding vanuit de
basisverzekering vallen (bijvoorbeeld orthodontie, etsbruggen en bleken van tanden).
Hoe meld ik mijn kind aan?
U kunt uw kind aanmelden via onze website www.mondzorgvoorkids.nl. U kunt ons ook bellen voor
meer informatie of om een afspraak te maken: 0412 – 625 967. Of loop binnen bij de Dental Car.
Centrum Oss (praktijk en hoofdkantoor)
Obrechtstraat 25
5344 AT Oss
Telefoon 0412 - 625 967
www.mondzorgvoorkids.nl

KennisFabriek Special: vulkanen, stenen en mineralen
In de kerstvakantie verzorgt Sandra van Dam van Curiosityworld een kenniscollege bij Bibliotheek De Lage
Beemden. In deze KennisFabriek duiken we in de wereld van de geologie, van stenen, mineralen en vulkanen.
De KennisFabriek vindt plaats op maandag 21 december van 14.00 tot 15.30 uur bij Educatief Natuurcentrum
de Perekker, Mezenlaan 22 in Boekel en is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Meedoen kost € 3,50.
Kaartjes zijn alleen online te koop via www.bibliotheeklagebeemden.nl Meld je snel aan, want vol is vol.
Je hebt vast wel eens een steen opgeraapt. Waarschijnlijk omdat je die mooi vond vanwege zijn kleur of vorm.
Wat voor soort stenen zijn er en wat zijn stenen eigenlijk? Wat zijn mineralen en wat is het verschil tussen
stenen en mineralen? Hoe worden ze gevormd en wat zijn edelstenen? Over stenen en mineralen valt veel te
vertellen. Aan de hand van een doe-lezing met heel veel voorbeelden wordt een duidelijke uitleg gegeven over
de wereld van de geologie. Maar we starten bij het begin. Bij de vulkanen, want hier worden wel heel
bijzondere vondsten gedaan. Na de lezing ga je zelf aan de slag om een mooi stenendoosje te maken. Voor je
eigen verzameling of een begin van een nieuwe collectie. Daarnaast maak je kennis met de wereld onder de
microscoop.

