32e jaargang

Uitgave nummer 4 12-10-2017
meestergijbels@veldvest.nl

Verjaardagen:
Bart (gr 7-8), Charlotte (gr 3-4) en Danne (gr 3-4), fijne verjaardag!
Bijlage:
 Info over bedplassen vanuit de GGD
 Flyer sportgala 2017
Verkeer: Verlichtingsactie
Op woensdag 25 oktober mogen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 die altijd (of vaak)
met de fiets naar school komen, hun fiets laten controleren.
Is je fiets klaar voor de winter? Heb je goede lampen op de fiets? Zijn je banden
geschikt voor het fietsen in de regen? Op 25 oktober worden de fietsen
gecontroleerd door Ad.
Groep 1-2
De kinderen uit groep 1-2 hebben deze week de letter M geleerd van Monster en
ook weer een nieuw liedje:
Zeven heksen
Zeven heksen bij elkaar, maken een heel vreemd soepje klaar
Ze dansen om de ketel, maar wat een pech…
Eentje neemt een slok. Floep! Nou is ze weg!
Spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij
Die soep is nog niet goed, ze doen er nog wat bij:
Een verse regenwurm!
Zes heksen bij elkaar, maken een heel vreemd soepje klaar
Ze dansen om de ketel, maar wat een pech…
Eentje neemt een slok. Floep ! Nou is ze weg!
Spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij
Die soep is nog niet goed, ze doen er nog wat bij:
Haar van een zwarte kat!
Vijf heksen etc…
Ze doen er nog wat bij:
Een groene snottebel!
Vier heksen etc…
Ze doen er nog wat bij:
Wrattenschraapsel!

Drie heksen etc…
Ze doen er nog wat bij:
Een paar konijnenkeutels!
Twee heksen etc…
Ze doen er nog wat bij:
Een beetje voetschimmel!
Een heksje lacht heel gemeen
Ha, die soep is nu van mij alleen
Ze danst om de ketel, maar lacht te vlug
Want daar zijn…floep, de anderen weer terug!
Spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij
Wat een goeie soep! Daar hoeft niets meer bij!
Verkiezing sporters van het jaar
Op vrijdag 19 januari 2018 vindt de verkiezing van de sportman, sportvrouw,
sportploeg en sporttalent van het jaar 2017 plaats, in Theater De Schalm in
Veldhoven. De sporters, die komen uit Veldhoven of zijn aangesloten bij een
Veldhovense sportvereniging, worden beloond voor hun sportieve prestaties. Brede
School Veldhoven vraagt eenieder te helpen met het verzamelen van nominaties,
van sporters die –in hun categorie- een bijzondere prestatie geleverd hebben. Wij
brengen bijgaande flyer onder uw aandacht met de oproep om met name
nominaties voor sporttalent van het jaar voor te dragen. Tot en met 30 november
2017 kan dit via de website van Sportgala Veldhoven via www.sportgalaveldhoven.nl. De winnaars worden gekozen door een deskundige, onafhankelijke
jury. Zie voor meer informatie bijgaande flyer.
BSO Knegsel
Wat hebben we weer leuke dingen gedaan op de BSO in Knegsel.
We hebben een chocoladecake gemaakt, wat was die lekker! We hebben de hele
cake opgesnoept, maar nog wel een stuk bewaard voor de papa’s en mama’s.
Ook hebben we een hele mooie herfstlampion gemaakt. De kinderen kunnen nu hun
huis mooi verlichten met hun lampion. Wat zal het er thuis gezellig uitzien.
We hebben ook weer een opa en oma week gehad.
Alle opa’s en oma’s mochten in deze week komen kijken naar wat hun kleinkinderen
allemaal doen op de BSO. En zo hebben ze ook mooi even de school van hun
kleinkind kunnen zien. De opa’s en oma’s vonden dat ook erg leuk!
We hebben ook nog gezellige spelletjes gespeeld, zijn naar de kinderboerderij
geweest en hebben een potje voetbal gespeeld.
Herfstvakantie
Van maandag 16 oktober tot en met
vrijdag 20 oktober hebben we herfstvakantie!

