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Verjaardagen:
Evi (groep 3-4), Pien (groep 7-8), Bas (groep 3-4) en Bart (groep 7-8)
Fijne verjaardag!
Verlichtingsactie
Is je fiets klaar voor de winter? Heb je goede lampen op de fiets? Zijn je banden geschikt
voor het fietsen in de regen?
Om helder te krijgen of je fiets aan deze eisen voldoet is het de bedoeling dat de fiets aan de
hand van een korte checklist nagekeken wordt en in orde gemaakt wordt vóór woensdag
10 oktober. Deze checklist krijgen de kinderen op papier mee naar huis.
Deze ochtend worden de fietsen van alle leerlingen van groep 3 t/m 8 gecontroleerd door
ouders van de werkgroep verkeer, onze conciërge Ad en techniekcoach Ton de Beyer.

Paddenstoelenwandeling voor jong en oud
Al zijn ze er het hele jaar, toch geldt oktober als dé tijd waarin heel veel paddenstoelen te
vinden zijn. Op zondag 7 oktober nemen
natuurgidsen van IVN Veldhoven-Eindhoven- Vessem u
graag mee de natuur in om u in te wijden in de geheimen
van zwammen en schimmels.
De vliegenzwam is een paddenstoel die je al van veraf ziet
staan, maar andere soorten ontdek je eerder op de geur.
Verder zijn er hele kleine zwammetjes, zo groot als een
knopspeld, en hele grote, van het formaat voetbal.
Deze wandeling is geschikt voor alle leeftijden. Neem een
spiegeltje mee om de paddenstoelen van de onderkant te kunnen bekijken. Vertrek om
14:00 uur vanaf de schuilhut aan de Hoogeloonsedijk in Veldhoven. De wandeling
duurt ongeveer 2 uur.
Het is weer Kinderboekenweek!
Dat betekent dat er veel aandacht is voor lezen en leuke kinderboeken.
Ieder jaar is er een thema en dat is dit jaar Vriendschap: Kom erbij!
Ook bij de bibliotheek worden er veel leuke activiteiten georganiseerd in deze weken.

Zo is er een echte Vriendenkahootquiz voor kinderen in groep 6,7,8, waar je met je vriendje
of vriendinnetje aan mee kunt doen.
Dit kan in de bibliotheek in Eersel, Budel, Valkenswaard, Bladel en Oirschot.
Geef je samen op, neem je tablet of telefoon mee en kom naar de bibliotheek en win een
leuke prijs!!!
Opgeven kan via de site van Bibliotheek de Kempen.
Maar er zijn nog veel meer leuke dingen te doen: voorleesuurtjes, workshops,
theatervoorstellingen!
Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl voor het complete programma.

Grafheuvelfestijn
De leerlingen van de onze bovenbouwgroepen werken de komende periode o.a. aan het
thema prehistorie.
In de bossen van Toterfout
liggen grafheuvels die 3500
jaar geleden opgeworpen. Op
zaterdag 13 oktober vindt
daar een grafheuvelfestijn
plaats. Op verschillende
plekken kunnen jong en oud
ervaren wat grafheuvels zijn.
Je komt vertellers tegen die
laten zien hoe het toen was.
Je kunt zelfs met een groepje
je eigen palenkrans uit de
bronstijd nabouwen. Speciaal
voor kinderen is er een prijsvraag bedacht. Door het invullen van een vragenlijst of het
kleuren van een kleurplaat kun je kans maken op een leuke prijs: een echte archeoloog in de
klas! Tussen 13:00 en 16:00 uur is iedereen van harte welkom om op eigen tempo het
parcours af te lopen. Toegang gratis. De wandeling begint bij het Geitenboerke, Toterfout
13a. Organisatie de heemkundevereniging De Hooge Dorpen.
ATB-TOCHT EERSEL ZONDAG 7 OKTOBER
TWC De Contente te Eersel organiseert ATB Marathon op zondag 7 oktober 2018 met
afstanden van 35-50-75-100 km en de Rabobank-kidstour van 17km
Onder de deelnemers wordt een MIO Cyclo 505 navigatie verloot plus diverse andere
prijzen. Uiteraard krijgen alle deelnemers een gratis HotDog.
De route voor de lange afstanden gaat door de Kempische bossen. Het bijzondere van ‘De
Contente marathon’ is dat het parcours 95% onverhard is, veel singletracks bevat en die
door het prachtige bosgebied rondom Eersel is uitgezet. Ook dit jaar wordt u weer
gefotografeerd op een verrassende plaats.
Er kan worden gestart tussen 08.00 en 10.00 uur. Jeugd en ouders met kinderen kunnen
zelfstandig (tussen 8 en 10) of in groepsverband onder begeleiding van jeugdbegeleiders van
TWC De Contente de Rabobank kidstour fietsen. Deze vertrekken als groep om 10 uur.
Op het parcours zijn in totaal 3 verzorgingsplaatsen. Voor alle deelnemers zijn een of
meerdere rustposten ingericht met sportdrank, fruit, en koeken.

De kosten voor deelname aan deze tocht bedragen:
35 en 55 km - € 4,00
75 en 100 km - € 8,50
Voor jeugd t/m 15 jaar - € 1,00
NTFU leden krijgen €1 of €2 korting afhankelijk van de afstand

.

Inschrijving, start en finish op sportpark De Dieprijt bij DES (atletiekvereniging), ter hoogte
van de Postelseweg 71 te Eersel. Aldaar volg de instructies van de parkeerwachters.
Bewaakte fietsenstalling en douche- en kleedgelegenheid is aanwezig.
Tot zondag 7 oktober 2018 bij sportpark De Dieprijt
Voor nadere info: www. contente.nl
Bijlage:
U treft bijgevoegd een bijlage aan van dyslexiecafé de Kempen
Nieuws uit groep 1-2
Woensdag 4 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Kom erbij’ (
vriendschap)
We zijn al volop bezig met het zelf maken van boekjes. We weten dat er veel soorten boeken
bestaan. We spreken en zingen over vriendjes en vriendinnen. En tussendoor komt ook de
herfst aan bod.
De volgende liedjes en versjes hebben we deze week aangeboden.
Een spinnetje, een spinnetje,
Dat zocht een vriendinnetje.
Het zocht eens hier, het zocht eens daar
“O had ik mijn vriendinnetje maar!”
Twee spinnetjes, twee spinnetjes,
Die zochten een vriendinnetje.
Ze zochten hier, ze zochten daar:
Toen hadden ze elkaar.!
Tijdens de gymles marcheren we ook regelmatig. De kinderen vinden dit nog best lastig.
Door te marcheren moeten de beide hersenhelften samenwerken. Bij het automatiseren van
het lezen moeten de beide hersenhelften ook gaan samenwerken. Dit is daar dus een goede
voorbereiding op !
We zingen er dan onderstaand liedje bij.
U kunt dit liedje ook vinden op internet (you-tube)
Met trommel en trompet
gaan wij een eind marcheren
En wie dat nog niet kan
die moet dat dan maar leren,
Rommel de bommel de bombombom
Zo slaat de grote trom
Retteketetteketettettet
Zo speelt de schuiftrompet.

Verkeersdag groep 1 t/m 4
Afgelopen woensdag hebben we een fotozoektochtwandeling gemaakt waarbij we extra op
de verkeersregels gelet hebben. Dit gebeurde die in kleine groepjes onder begeleiding van
ouders die we hiervoor danken.

