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Even voorstellen Davey Baaten
Zoals u misschien al weet ben ik dit schooljaar begonnen op
de Klapwiek als leerkracht van groep 7b. Graag wil ik me
hierbij aan alle ouders kort aan u voorstellen.
Mijn naam is Davey Baaten en in augustus 2017 ben ik
verhuisd naar Eindhoven, waar ik nu samenwoon met mijn vriendin. Ik houd
van tennis, lezen en het spelen van spellen in goed gezelschap.
Al meer dan twee jaar ben ik afgestudeerd aan de pabo te Tilburg.
Dit jaar mag ik dus op de Klapwiek mijn eigen groep opstarten en het jaar tot
een goed einde brengen. Zelf heb ik hier enorm veel zin in!
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik die natuurlijk graag!
Mijn mailadres is davey.baaten@bs-klapwiek.nl.

Even voorstellen Twan van Deurzen
Mijn naam is Twan van Deurzen. Ik ben 32 jaar en woon samen met mijn
vriendin en onze kat in Gemert. Met ingang van dit schooljaar verricht ik vanuit
het bestuur ondersteunende werkzaamheden op de Klapwiek.
In mei 2016 ben ik afgestudeerd aan hogeschool de
Kempel. Het afgelopen schooljaar heb ik verschillende
vervangingen gedaan op diverse scholen in en rondom
Eindhoven.
Op de Klapwiek zal ik me op veel verschillende gebieden
inzetten. Zo ga ik aan de slag met de kinderen van de
plusklas en zal ik regelmatig een klas overnemen of aan
de slag gaan met de begeleiding van een klein groepje
leerlingen.
Naast mijn werk op school houd ik mij in mijn vrije tijd graag bezig met
fotografie, squash, muziek en motorrijden.
Mocht je naar me op zoek gaan, ik werk vier dagen in de week. Op woensdag
ben ik vrij. Voor vragen kunt u mij altijd mailen via:
twan.vandeurzen@bs-klapwiek.nl

Gevonden voorwerpen
Op school blijven regelmatig gevonden voorwerpen
liggen die niet worden opgehaald. Is uw kind iets kwijt,
vraag dan aan onze conciërge Mark of het op school
ligt. In de hele week van 18 september kunt u bij Mark
alle spullen die langere tijd hier liggen bekijken en zien
of er nog iets van uw kind bij zit. Na deze week worden de voorwerpen die dan
nog overblijven aan een goed doel gegeven.

Verkeer en veiligheid
Op sommige plaatsen staan auto’s zo geparkeerd dat kinderen geen
goed zicht hebben bij het oversteken. Regelmatig fietsen kinderen en
ouders op het trottoir. Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties.
Hierbij doe ik een dringend beroep op u om de omgeving van de
school, verkeerstechnisch gezien, zo veilig mogelijk te
houden/maken voor de kinderen.

Schoolmelk
Ook dit jaar kunt u zich weer opgegeven voor schoolmelk
voor uw kind(eren).
Dit kunt u rechtstreeks regelen bij:
https://www.schoolmelk.nl/aanmelden/
In tegenstelling tot vorig schooljaar kunt u alleen nog maar halfvolle melk
bestellen, dus geen ‘Optimel-framboos’ meer.
Af- en aanmelden kan alleen via de site van Campina, dus niet bij de leerkracht
van uw kind.

Kinderboekenweek
In de weken van 4 oktober t/m 15 oktober is de
jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema
GRIEZELEN, gruwelijk eng!
Dat beloven spannende dagen te worden met boeken
vol engerds en griezelige gebeurtenissen.
De Kinderboekenweek is een week waarin landelijk
extra aandacht wordt besteed aan het kinderboek.
Ook onze school schenkt in deze periode nog meer aandacht aan het boek en
het lezen van boeken.
Op woensdag 4 oktober wordt op school de Kinderboekenweek geopend.
Wat kunt u zelf doen?
Bezoek een keer extra de bibliotheek of een boekenwinkel.
De bibliotheek heeft leuke activiteiten rond de Kinderboekenweek:
 Meet &Greet met Dolfje Weerwolfje op woensdag 4 oktober

 Griezelen met Mirjam Mous op woensdag 4 oktober 14.00-15.00 uur
(gratis). Kom luisteren naar Vigo Vampier en het nieuwste griezelboek
van Mirjam Mous.
 Loet griezelt met de Sprookjeskoningin op woensdag 11 oktober van
13.30-14.00 uur. Entree €5,00. Een muzikale en interactieve
familievoorstelling.
 Ali Baba en de 40 rovers op zondag 15 oktober van 15.00-15.50 uur.
Entree €7,50 uur. Een eigentijdse, spannende vertelvoorstelling van
Peter Faber.

Heel veel voorlezen!
Voorlezen is altijd belangrijk. Voor alle kinderen van alle leeftijden.
De Kinderboekweek is een moment om het thuis weer op te pakken.
Voorlezen is voor elk kind heel belangrijk. Het is gezellig, maar ook van groot
belang voor de ontwikkeling van het kind.
Dat geldt voor jonge kinderen, maar zeker ook voor oudere kinderen.
Waarom is het zo belangrijk om te zingen, te vertellen of voor te lezen?
 Omdat dat knusse en gezellige momenten oplevert.
 Omdat het gevoel voor taal daardoor spelenderwijs ontwikkeld wordt.
 Omdat de wereld van jonge kinderen daardoor
uitgebreid wordt alsmede hun woordenschat.
 Omdat het helpt om nieuwe indrukken en
gevoelens te verwerken.
 Omdat het de fantasie stimuleert.
....... en wanneer kinderen iets ouder zijn:
 Omdat het luistervaardigheid en
concentratievermogen helpt ontwikkelen.
 Omdat het stimuleert mee te denken over hoe
je problemen aan kunt pakken.
 Omdat het een gunstig effect heeft op het zelf leren lezen.
 Omdat het kinderen vertrouwd maakt met allerlei soorten verhalen en
verhaalpatronen.
Vanaf welke leeftijd?
 Voor een baby kun je zingen of hardop vertellen waar
je mee bezig bent.
 Al vlug volgt het bekijken van eenvoudige platen in
stoffen of hardkartonnen babyboekjes, waarbij je van
alles kunt vertellen.
 Weer later kun je een kort verhaaltje voorlezen, dat
in de loop van de tijd steeds wat ingewikkelder kan

worden.
.... en wanneer ze iets ouder zijn:
 Blijf voorlezen, ook nadat een kind zelf heeft leren lezen. Het kan de
afstand overbruggen tussen wat een kind (technisch) aankan en wat het
graag zou willen lezen.
 Blijf juist voorlezen aan kinderen die nog moeite hebben met de techniek
van het lezen. Het is belangrijk dat zij lezen blijven associëren met iets
wat leuk is.
Wanneer kun je het beste voorlezen?
 Voorlezen aan peuters en kleuters kan `s middags en `s avonds voor het
slapengaan.
 Of `s morgens vroeg, wanneer de andere huisgenoten naar school of
werk zijn gegaan.
 Wanneer je een moment van rust wilt inlassen (als een kind erg actief is
geweest, veel indrukken heeft opgedaan).
 Wanneer een kind wat extra aandacht nodig heeft, omdat het hangerig
of ziek is.
 Wanneer je merkt dat een kind zelf nog moeite heeft met lezen.
Waar kun je het beste voorlezen?
 Thuis, op de rand van het bed, op de bank of op de grond, op kussens,
aan tafel of in de tuin.
 Onderweg, in de trein of in de auto.
 In de wachtkamer van de dokter, het consultatiebureau of bij de kapper.
Hoe maak je het voorlezen tot een succes?
 Probeer een boek uit te kiezen dat past bij de
ontwikkeling en belangstelling van uw kind.
 Lees het boek zelf eerst een keer (gedeeltelijk)
door.
 Ga in op het verzoek hetzelfde boek nog een
keer voor te lezen
(en desnoods nog een keer en nog een keer).
 Zorg dat er rust is en weinig afleiding.
 Vertel vooraf in het kort iets over de inhoud
van het verhaal.
 Lees rustig en duidelijk de tekst voor. Maak
daarbij gebruik van de mogelijkheden van je
stem, maar maak er geen toneelstukjes van.
 Maak tijdens het voorlezen af en toe gebaren om de woorden te
omlijsten.
 Breng tijdens het voorlezen af en toe bewust een pauze aan.

 Wanneer duidelijk is dat de aandacht verslapt, stop dan met voorlezen.
Kies een ander moment, of een ander boek.
 Let op hoe je het boek vasthoudt. Laat je gezicht er niet achter
verdwijnen.
Voorlezen door vaders/mannen stimuleert het zelfstandig lezen bij jongens!

Stichting Omnia
Stichting Omnia organiseert een aantal activiteiten voor ouders, kinderen en
professionals in de week van de opvoeding (30 september tot 7 oktober), te
weten:
- Grote Speeltuindag
Tijdens de Speeltuindag in speeltuin De Splinter zijn er leuke activiteiten
voor kinderen. Omnia nodigt je hierbij uit voor een grote Picknick voor
alle Eindhovense ouders en hun kinderen. We maken dat extra gezellig
door ouders en kinderen koffie/ranja met iets lekkers aan te bieden en er
is theater voor kinderen van ‘Amuzement’.
Breng zelf mee: een picknickkleed en een gevulde picknicktas! We maken
er samen een leuke en gezellige dag van.
Waar: Speelpark de Splinter, Rode Kruislaan 2, 5628 GM Eindhoven
Wanneer: Zaterdag 30 september, 12.00 uur - 17.00 uur
- Gratis voorstelling Nasrdin Dchar: DAD
Als bedankje trakteert Omnia tijdens de week van de opvoeding in
samenwerking met de gemeente Eindhoven en het Parktheater alle
opvoeders en hun kinderen (vanaf 15 jaar) in Eindhoven op een gratis
theatervoorstelling van Nasrdin Dchar.
In de voorstelling ‘DAD’ staat “ouderschap” centraal.
Schrijf je snel in en kom kijken naar deze kanjer! VOL = VOL
Waar: Parktheater Eindhoven, Elzentlaan 50, 5615 CN Eindhoven

Wanneer: Maandag 2 oktober, 20.00 uur - 21.45 uur.
Via deze link kunnen ouders zich melden;
http://us10.campaign-archive2.com/?e=&u=efb60220038c85826d347fef3&id=65d4ff57e2

-

Lezing van Bert Prinsen: Investeren in opvoeden en preventie loont!
Bert Prinsen was jarenlang werkzaam onder andere bij Het Nederlands
Jeugdinstituut. Hij is een enorme voorvechter voor preventie en heeft
alle onderzoeksresultaten van de afgelopen decennia op dit thema
nauwlettend gevolgd. In zijn lezing over effectiviteit van preventieve
interventies laat hij zien dat ook voor opvoed- en psychosociale
problemen geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Hij zoomt daarbij
in op het thema opvoeden.
Waar: Locatie de Kroon, Kronehoefstraat 21-29, 5612 HK Eindhoven
Wanneer: Woensdag 4 oktober, 15.00 uur - 16.15 uur.
Schrijf je in via: www.omniazuidoostbrabant.nl/inschrijven-lezing-professionals

Nieuws van Korein Kinderplein
Voorleesavond:
Op dinsdag 10 oktober is er weer een voorleesavond in pyjama voor alle
kinderen van 0-6 jaar.
De inloop is om 17.30 uur in de ruimte van de PeuterPlaza, Korein kinderplein
Marseillelaan.
Het voorlezen is van 17.45-18.15 uur.
Alle kinderen mogen onder begeleiding van een ouder of grootouder naar de
voorleesavond komen. Natuurlijk in pyjama en met hun lievelingsknuffel.
We vinden het extra leuk als de papa’s en/of opa’s meekomen met de
kinderen. De mama’s en oma’s mogen natuurlijk ook meekomen.
Iedereen tussen 0-6 jaar is welkom!
Dus ook als uw kind geen opvang, bso of
peuterspeelzaal gebruikt bij Korein bent u met uw kind
of kleinkind van harte welkom op ons Korein
kinderplein.
Jullie komen toch weer allemaal?

